
د. صــالح شكيـــرو 	

أوالُد الَحـــرام
غدا ينجلي الليل ويرفع أوزاره عّنا؛ 
غدا يندثر ظالم أيامنا ويزول الغنب 
عّنا؛ وحده الوباء عجز عن التمكن 

مّنا، وغدا نهزمه.
نحن شعب تعّود على ارتكاب املوبقات 

وعلى جرم الرذيلة. الشتم والسّب 
واالحتقار واحلقرة ال يحركون فينا 

قصبا. نحن إعجاز منطق الوجود 
والكائنات. نعلو ونكبر يف خمولنا ويكبر 

خذولنا كالورم اخلبيث يف صمت قاتل. من أعلى بوتفليقة وزمرته ورفعهم 
إلى مقام األنبياء ومقام حجة اهلل يف خلقه سوى انبطاحنا ولهثنا وراء الربح 

العفن والنهب والدونية وانزالقنا يف دهاليز الفساد؟
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08
سكيكدة

جمعيُة َترقيِة الُمجتمِع 
الَمدنـّي وُسكـاُن حــي 
700 َمسكٍن يحَتّجون!

06
متنراست

َفالُحو َقريِة »توندرت« 
بتيـن زواتيـن يشَتـكوَن 

البيروقراطيــــة
05

الوادي
ُسكـان الَطالب الَعرِبي 
ُيطالبوَن بإعادِة َفتح 
بنـــك »بـــــدر«

0404
يادلِة امُلعتَمدين: سمُي باسِم الصَّ الّناطق الرَّ

الّســوُق َتشهــُد ُنـدرًة فــي 300 
دواء بعُضهـــا ُمحتكـــــٌر!

 صّرح الناطق الرسمي باسم الصيادلة املعتمدين، والي سمير، يوم أمس األحد، بأن 
بعض اجلماعات تعمل على خلق ندرة يف األدوية بتخزينها، رغم أن سوق األدوية 

باجلزائر أساسا تشهد ندرة يف نحو 300 دواء، على رأسها »لوفينكوس«.
0909

عقَب االسِتماِع إلى انِشغاالِتهم

نحـــَو منـــح ُقــروٍض لُمنتِجــي 
الَمــــوز بجيجـــــــل

 أكدت السلطات احمللية بجيجل سعيها إلى تنظيم شعبة منتجي املوز بالوالية، وهذا 
من خالل إنشاء جمعية خاصة بهم، وكذا تسهيل استفادتهم من القروض. 

02

أكد رئيس مجلس 
األمة بالنيابة، 
صالح قوجيل، 

صباح أمس 
األحد، مبقر 

مجلس األمة، أن 
اجلزائر ترفض 
رفضًا قاطعًا أّي 
شكل من أشكال 

التدخل يف شؤونها 
الداخلية مهما 

كان مصدره.

قوجيـــل: الَجزائــُر ترفــُض 
اخلّي أيَّ تدخـل فـي شأنهـا الدَّ

َحة يَتحّدثوَن عن ُمضاعفات الَفيروس!   أطّباٌء وخبراُء الصِّ

تعقيبا على صدور الئحة البرملان األوروبي

فاء! ُمصطَفى ِخياِطي : ال ُتوَجد إحصاءاٌت َدقيقٌة عن ِنسِب الشِّ

الّشفاُء من كورونا..الّشفاُء من كورونا..يتطلُب الَحذر!يتطلُب الَحذر!
 ِريــاض ِمهيــاوي: نسبــة ِشفـاِء املصاِبيـــَن 

! % 50 بَفيــروس كورونــا بلَغـــــــــت 

اسَتقَبلَنـــا  ـــي:  ـِ َكفتـ الَباسط  َعبــد 
حاالٍت تعاِني ُمضاعفاٍت َخطيرًة!
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الحدث
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 حسان مرابط
ــمي  ــابه الرس ــى حس ــم عل ــن زعي ــب ب وكت
بالفيســبوك أّن ” البرملــان األوروبــي الــذي أصــدر 
ــل  ــال سيرس ــة احل ــر بطبيع ــد اجلزائ ــة ض الئح

ــه”. ــى حكومات ــة ال ــذه الالئح ه
ــال: ”  ــة قائ ــس األم ــو مجل ــاف عض  وأض
وإذ نؤكــد رفضنــا القاطــع ألي تدخــل يف شــؤوننا 

الداخليــة، وردا علــى ذلــك وقبــل حتــى أن 
ــر  ــا أن مق ــات ومب ــة للحكوم ــذه الالئح ــل ه تص
بعثــة االحتــاد األوروبــي موجــودة يف اجلزائــر 
أدعــو إخوانــي وأخواتــي البرملانيــن جميعــا مــن 
ــا  ــام مقّره ــوف أم ــرار للوق ــزاب واألح كل األح
وتســليم الئحــة مكتوبــة ورســمية باســم نــواب 
الشــعب للســفير األوروبــي رفضــا لهــذا التدخــل 

ــري”. ــأن اجلزائ ــافر يف الش الس
كان  إذا   ” بقولــه:  زعيــم  بــن  واســتطرد 
النــواب األوروبيــون اجتمعــوا علــى قضيــة ال 
ــا يف  ــا وعلني ــنجتمع حضوري ــن س ــم، نح تعنيه

قضيــة تعنينــا بالدرجــة األولــى”.
 وختــم منشــوره بعبــارة “كونــوا يف املوعد.. 

ال للتدخــل األجنبي”.

 أكــد رئيــس مجلــس األمــة بالنيابــة، صالــح 
ــة،  ــس األم ــر مجل ــس األحد، مبق ــاح أم ــل، صب قوجي
أن اجلزائــر ترفــض رفضــًا قاطعــًا أّي شــكل مــن أشــكال 

ــدره. ــا كان مص ــة ومهم ــؤونها الداخلي ــل يف ش التدخ
ــاء  ــدد أثن ــل ش ــأن قوجي ــس ب ــان للمجل ــاد بي وأف
العظمــى  بريطانيــا  مملكــة  ســفير  لســعادة  اســتقباله 
وأيرلنــدا الشــمالية لــدى اجلزائــر بــاري لوين، الــذي أدى 
ــى  ــه ببالدنا، عل ــاء مهام ــر انته ــى إث ــارة وداع عل ــه زي ل

“أهميــة وضــرورة أن ُتولــي بعــض املؤسســات األوروبيــة 
األهميــة املطلوبــة حــن تدبيــر أشــكال خطابهــا وطرائــق 
تعاطيهــا مــع األحــداث واألوضــاع وذلــك مبــا ال يتنافــى 

ــدول”. ــد وال يتجــاوز ســيادة ال ــع األعــراف والتقالي م
كمــا أشــار رئيــس مجلــس األمــة إلــى أن اجلزائــر 

لــن تتســامح أبــدًا مــع هــذه التجــاوزات.
محمد رضوان بلعروسي 

لوكالــة  تصريــح  يف  ســيداتي  قــال  و 
األنبــاء اجلزائريــة عقــب املظاهــرة الكبيــرة التــي 
ــد  ــس للتندي ــبت، يف باري ــس الس ــت، أم نظم
بالعــدوان املغربــي علــى مدنيــن صحراويــن 
يف الكركــرات، ودعــوة األمم املتحــدة للتحــرك 
للقانــون  االمتثــال  علــى  املغــرب  إلجبــار 
الدولــي، إن »فرنســا، التــي بانحيازهــا إلــى 
جانــب املغــرب، تؤخــر وتعقــد مهمــة بعثــة األمم 
ــل  ــع التوص ــة، متن ــراء الغربي ــدة يف الصح املتح
ــر  ــن خــالل اســتفتاء لتقري ــادل م ــى حــل ع إل

املصيــر«.
وأشــار املســؤول الصحــراوي إلى أن »فرنســا 
ســتكون رابحــة مــن خــالل تبنــي موقــف أكثــر 
ــة  ــراء الغربي ــألة الصح ــًا ازاء مس ــة وتوازن حيادي
بــداًل مــن التحيــز األعمــى«، داعيــًا إياهــا إلــى 
ــارض  ــز يع ــف متحي ــاذ موق ــن اتخ ــف ع »التوق

ــي وحــل عــادل وســلمي ». ــون الدول القان
السياســة  تغييــر  »إن  ســيداتي:  وقــال 
الفرنســية ال ميكــن إال أن يســاعد ويعجــل مــن 
التوصــل إلــى حــل عــادل«، مشــدًدا علــى أنــه 
يتعــن علــى فرنســا أن تتبنــى »موقًفــا مــن شــأنه 
أن يعــزز القــرارات الدوليــة ويشــجع علــى تطبيق 
ــون  ــن ان تك ــف ع ــذا الك ــي وك ــون الدول القان
ــكل  ــرب بش ــاعدة املغ ــكلة، ملس ــرف يف املش ط

كبيــر علــى الرجــوع الــى الشــرعية الدوليــة 
وإقناعــه باحتــرام حــق الشــعب الصحــراوي 

ــر«. ــر املصي ــرف يف تقري ــل للتص ــر القاب غي
ــا الســيد ســيداتي  ــذا الســياق، دع ويف ه
احلكومــة الفرنســية إلــى »التوقــف عــن املواقــف 
اســتمرار  إلــى  إال  تــؤدي  ال  التــي  املتحيــزة 
الظلــم«، مشــيًرا إلــى أن الوقــت قــد حــان 
ــلمي  ــادل وس ــل ع ــا يف ح ــاهم فرنس ــي تس لك
ــالم  ــح الس ــذا يف صال ــة وه ــراء الغربي يف الصح
واألمــن واالســتقرار يف املنطقــة املغاربيــة بأســرها 

.«
جمعيــات  جتمــع  إن  ســيداتي  وقــال 
اجلاليــة الصحراويــة يف فرنســا، بدعــم مــن 
الصحــراء  شــعب  مــع  التضامــن  أرضيــة 
الغربيــة، يطالــب ويطلــب عقــد اجتمــاع عاجــل 
ــا  ــرا ضروري ــى أم ــذي أضح ــن ال ــس األم ملجل
إلرســاء القانــون وإعــادة إقــرار الشــرعية الدوليــة 
ــا أدى  ــي، مم »التــي اســتهزأ بهــا املجتمــع الدول
ــان  ــل يف أذه ــة األم ــاط وخيب ــق اإلحب ــى خل ال
املينورســو  بعثــة  موقــف  أمــام  الصحراويــن 
وكــذا األمم املتحــدة التــي لــم تتحــرك امــام 
حتريــف  إلــى  الهادفــة  املغربيــة  االعتــداءات 
وتقويــض مســار األمم املتحــدة لتقريــر مصيــر 
الشــعب الصحــراوي «                    ق.د

بأملانيــا،  الصحراويــة  اجلاليــة  نــددت   
بالعــدوان  ببرلــن،  خــالل مظاهــرة نظموهــا 
ــى املدنيــن الصحراويــن  ــي عل العســكري املغرب
الســلمين باملنطقــة العازلــة الكركــرات، مؤكــدة 
اتخذتهــا  التــي  للقــرارات  املطلــق  تأييدهــا 
الســافر  املغربــي  ردا علــى اخلــرق  الســلطات 

التفــاق وقــف إطــالق النــار.
ــاحة 18  ــت بـــ »س ــرة نظم ــالل مظاه وخ
مــارس« أمــام بوابــة برلــن، نــددت اجلاليــة 
»بشــدة« العمليــة العســكرية التــي أقــدم عليهــا 
جيــش االحتــالل يف الكركــرات ضــد املدنيــن 
الصحراويــن الــذي كانــوا يتظاهــرون بشــكل 
ســلمي للمطالبــة بغلــق الثغــرة غيــر الشــرعية، 
ــي  ــار الكل ــى االنهي ــذي أدى إل ــل ال ــو العم وه
التفــاق وقــف إطــالق النــار وإعــالن احلــرب مــن 
ــبما  ــة، حس ــة احملتل ــراء الغربي ــد يف الصح جدي
ــة )و.أ.ص(. ــاء الصحراوي ــة األنب ــه وكال ذكرت
هــذه  خــالل  املتدخلــون  أجمــع  وقــد 
ــا  ــي اتخذته ــرارات الت ــد الق ــى تأيي ــرة عل املظاه
لســلطات الصحراويــة بخصــوص هــذا العــدوان 

اجليــش  ملقاتلــي  احلــازم  والــرد  العســكري 
وحمايــة  النفــس  عــن  دفاعــا  الصحــراوي 

الغــادر. الهمجــي  الهجــوم  مــن  ملواطنيهــا 
عــن  الصحراويــة  اجلاليــة  وأعربــت 
»تضامنهــا املطلــق« مــع مقاتلــي جيــش التحريــر 
ــون  الشــعبي يف جبهــات القتــال، الذيــن يواصل
ــار  ــدار الع ــول ج ــى ط ــالل عل ــوات االحت دك ق
منــذ 13 نوفمبــر اجلــاري، وكذلــك مــع الســجناء 
ــة  ــجون املغربي ــن يف الس ــين الصحراوي السياس
األراضــي  يف  احملاصريــن  شــعبنا  وجماهيــر 

لذات املصــدر. وفقــا  احملتلــة، 
القاطــع  رفضهــا  عــن  عبــرت  كمــا 
ــو(  ــة )املينورس ــي وبعث ــع الدول ــل املجتم لتماط
نظــام  مــع  الفاضــح  تواطؤهــا  التي«أظهــرت 
لتوطيــد  أداة  إلــى  حتولــت  بــل  االحتــالل، 
ــي  ــن أراض ــزاء م ــرعي ألج ــر الش ــه غي احتالل
اجلمهوريــة الصحراويــة ونهــب املــوارد الطبيعيــة 
ضــد  واجلرائــم  االنتهــاكات  أبشــع  وممارســة 
املدنيــن العــزل واملعتقلــن السياســين يف املــدن 
احملتلــة«.                                       ق.د

يف  الصحراويــة  الدفــاع  وزارة  أعلنــت   
وحــدات  أن   ،16 رقــم  العســكري  بيانهــا 
ــت  ــر الشــعبي الصحــراوي واصل ــش التحري جي
العســكري  اجلــدار  طــول  علــى  هجماتهــا 
بالكركــرات، مســتهدفة مواقــع وتخنــدق قــوات 

املغربــي االحتــالل 
ووفقــا للبيــان - الــذي بثتــه وكالــة األنبــاء 
»واصلــت  فقــد   - )و.أ.ص(  الصحراويــة 
وحــدات جيــش التحريــر الشــعبي الصحــراوي، 
والعــار  الــذل  جــدار  طــول  علــى  هجماتهــا 
املغربــي، مســتهدفة مواقــع وتخنــدق قــوات 
ــى  ــوم الســادس عشــر عل ــي للي االحتــالل املغرب

التوالــي«.
و«شــهدت ليلــة اجلمعــة وصبــاح الســبت، 
ــع النصــر  ــذ هجمــات عنيفــة نفذتهــا طالئ تنفي
والكرامــة، مســتهدفة جحــور جنــود االحتــالل 
ــد  ــار«، يؤك ــذل والع ــف جــدار ال ــن خل املختبئ

املصــدر ذاتــه.
وتؤكــد وزارة الدفــاع الصحراويــة يف بيانهــا 
ــر الشــعبي  العســكري أن »أســود جيــش التحري
معاقــل  دك  يواصلــون  امليامــن  الصحــراوي 
التــي  املغربــي  االحتــالل  قــوات  وتخنــدق 
تكبــدت خســائر ضخمــة يف األرواح واملعــدات 
ــار«.        ق.د ــذل والع ــدار ال ــول ج ــى ط عل

ــر املــوارد املائيــة أرزقــي براقــي أن   كشــف وزي
ــون  ــي تســاقطت بلغــت 21 ملي ــار الت ــة األمط كمي
علــى مســتوى  األحــد،  أمــس  متــر مكعــب، 

ــدود. الس
وقــال براقــي إّن “ارتفــاع منســوب الســدود بلغ 
ــة، مشــيرا يف الســياق  ــام بنحــو 39 باملائ هــذه األي
ذاتــه إلــى أّن األمطــار التــي تســتفيد منهــا الســدود 
شــهري  تســاقطات  يف  تتمثــل  معتبــرة  بصفــة 
اإلحصائيــة  الدراســات  وفــق  ومــارس  فيفــري 
والهيدرولوجيــة املنجــزة خــالل الـــ 20 ســنة املاضية

وتطــرق براقــي خــالل اجتمــاع عقــد عبــر 
بعــد  عــن  والســمعي  املرئــي  التواصــل  تقنيــة 
ــاه يف  ــة للمي ــة العمومي ــة تســيير اخلدم ــى وضعي إل
ــم  ــى تقيي ــة إل ــن، باإلضاف ــق الوط ــف مناط مختل
ومتابعــة مــدى تنفيــذ التدابيــر واإلجــراءات التــي 
مت اتخاذهــا مــن أجــل ضمــان تامــن عمليــة متويــن 

ــروب. ــاء الش ــن بامل املواطن
حسان مرابط

ــكيكدة  ــة س ــن والي ــح أم ــجلت مصال  س
مــن 22  املمتــد  املنقضــي  األســبوع  خــالل 
إلــى غايــة 28 نوفمبــر 2020 عبــر كافــة إقليــم 
ــة،  ــدده )1916( مخالف ــا ع ــا برفع م اختصاصه
متثلــت يف تســجيل 182 مخالفــة متعلقــة بعــدم 
 1529 وتســجيل  اجلســد  التباعــد  احتــرام 
الكمامــة،  ارتــداء  بعــدم  متعلقــة  مخالفــة 

ــة  ــة متعلق ــى تســجيل 165 مخالف ــة إل باإلضاف
يف  الصحــي  البروتوكــول  احتــرام  بعــدم 
الفضــاءات التجاريــة وتســجيل 40 مخالفــة 
ــرام البروتوكــول الصحــي يف  متعلقــة بعــدم احت

وســائل النقــل. 
 

ــن  ــة املواطن ــح الشــرطة كاف ــو مصال  وتدع

ــي بالوعــي واملســؤولية  ــزام والتحل ــة االلت مبواصل
بالتــزام اإلجــراءات الوقائيــة مــن خطــر انتشــار 
مخالــف  كل  أن  وتذكــر  كورونــا  جائحــة 
ــى تطبيـــق  ــه إل ــر يعــرض صاحب ــه التدابي لهاتـ

العقوبــات املنصــوص عليهــا قانونــا.
نسيبة شالبي

النـــواب يحتجـــون أمــام بعثـة النـــواب يحتجـــون أمــام بعثـة 
االتحـــاد األوروبــــياالتحـــاد األوروبــــي

ممثل جبهة البوليساريو في باريس، سيداتي: 
تحـــُيز فرنـــسا األعمــــى يعرقــــل تحـــُيز فرنـــسا األعمــــى يعرقــــل 

ويعّقـــــد مهمـــة المينــــورســــوويعّقـــــد مهمـــة المينــــورســــو

 مهما كان مصدره 
قوجـــيل يؤكــد رفـــض الجزائـــر قوجـــيل يؤكــد رفـــض الجزائـــر 
أّي تدخـــل فـــي شأنــها الداخلـــي أّي تدخـــل فـــي شأنــها الداخلـــي 

وزير الموارد المائية أرزقي براقي:
كميــــة التســـاقط بلغـــت كميــــة التســـاقط بلغـــت 2121 مليــون متــر مكـعب  مليــون متــر مكـعب 

علــــى مستــــوى الّســــدود علــــى مستــــوى الّســــدود 

 في إطار تطبيق إجراءات الحدّ من انتشار فيروس كورونا
ــــل ــــلأمـــن سكيــــكدة يسجِّ أمـــن سكيــــكدة يسجِّ

  19161916 مخـــــالفة فـــــي أسبـــــوع  مخـــــالفة فـــــي أسبـــــوع 

الجالــــــية الصحــــراوية بألمـــانيا الجالــــــية الصحــــراوية بألمـــانيا 
تنـــدد بالعــــدوان المغــــربــي تنـــدد بالعــــدوان المغــــربــي 

الجيـــش الصحـــراوي يواصــل هجمــاته الجيـــش الصحـــراوي يواصــل هجمــاته 
علــى مواقـــع الجيــــش المغــــربـــيعلــى مواقـــع الجيــــش المغــــربـــي

كشف عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس األمة عن تنظيم وقفة احتجاجية، الثالثاء املقبل، 
أمام مقر بعثة االحتاد األوروبي، بشأن التدخل يف الشؤون الداخلية للجزائرية عبر ما ورد يف 

الئحة البرملان األوروبي الذي حتدث بسلبية كبيرة عن وضع حقوق اإلنسان يف بالدنا.

استنكر ممثل جبهة البوليساريو يف باريس محمد سيداتي، السبت 
املنقضي، سياسة فرنسا و«انحيازها األعمى« لصالح املغرب الذي 

يؤخر ويعقد »مهمة بعثة األمم املتحدة يف الصحراء الغربية لتنظيم 
استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي )مينورسو(«.
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 أطباء وخبراء الصحة يتحدثون عن مضاعفات الفيروس التاجي املستجد 

الّشفاء من كورونا..يتطلب الَحذر
رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي :  

 اإلصابـة بكورونا للمرة الثانية قد تؤدي 
إلــى تحطيـم الجهـاز التنفسي والعصبي

أكــد رئيــس الهيئــة الوطنيــة لترقيــة الصحــة 
وتطويــر البحــث ''فــورام''، مصطفــى خياطــي، 
ــه  ــن« أن ــار الوط ــه لـ«أخب ــى ب ــح أدل ــال تصري خ
ــن  ــفاء م ــول نسب الش ــة ح ــام دقيق ــد أرق ال توج
فيــروس كورونــا يف اجلزائــر، باعتبــار أننــا ال منلــك 
األرقــام احلقيقــة لعــدد املرضــى الذيــن دخلــوا 
ــدد  ــدد ع ــا أن نح ــي ال ميكنن ــفى، وبالتال املستش
حــاالت الشــفاء. إال أن املعطيــات املتوفــرة - إلــى 
ــن  ــن م ــبة املتعاف ــى أن نس ــير إل ــد اآلن - تش ح
فيــروس كورونــا مقبولــة إذا مــا ُقورنــت مبؤشــر نســبة 
الوفيــات التــي الحظنــا أنهــا مســتقرة خــال هــذا 
ــي  ــة الت ــات الصحي ــم املضاعف ــبوع.وعن أه األس
تصاحــب األشــخاص الذيــن متاثلــوا للشــفاء، 
قــال خياطــي إن التعــايف مــن كورونــا ال يعنــي 
بالضــرورة نهايــة املعانــاة، إذ تبــن لنــا أن احلــاالت 

التــي خرجــت مــن اإلنعــاش معافــاة قــد تعرضــت 
مجــددا لإلصابــة بالفيــروس، بعــد أن هاجــم هــذا 
ــام بتحطــم  ــاز التنفســي، وق ــر مجــددا اجله األخي
األنســجة املســؤولة عــن التنفــس يف الرئــة، األمــر 
ينتهــي  وقــد  التنفــس،  عمليــة  يعيــق  الــذي 
بهــم إلــى الوفــاة، مضيفــا أنــه ميكــن أن تنشــأ 
مضاعفــات أخــرى تتعلــق باجلهــاز العصبــي علــى 
غــرار اجللطــات الدماغيــة، باإلضافــة إلــى انســداد 
ــى مســيات  ــك اللجــوء إل ــب ذل الشــراين فيتطل
الــدم خــال فتــرة حتــى بعــد التعــايف مــن املــرض 

ــات. ــة باجللط ــا لإلصاب جتنب
وإلــى جانــب مشــاكل اجلهــاز التنفســي التــي 
جتعــل مــلء الرئتــن بالهــواء مهمــة بالغــة الصعوبــة 
لــدى املرضــى، فــإن الفيروس قــد يهاجــم أجهــزة 

اجلســم األخــرى محدثــا أضــرارا وخيمــة بهــا.

وبخصــوص احتمــال اإلصابــة مجــددا، قــال 
ــروس  ــإن الفي ــة ف ــة العلمي ــه مــن الناحي خياطــي إن
ال ميكــن أن يصيــب اجلســد بعــد فتــرة قصيــرة مــن 
ــب  ــي تلع ــة الت ــادات احليوي ــل املض ــفاء، بفع الش
دورا هامــا يف حمايــة اجلســم، لكــن إذا تكلمنــا مــن 
الناحيــة الواقعيــة فإنــه مت تســجيل 13 إصابــة لــدى 

حــاالت تعافــت مــن الفيــروس قبــل 3 أشــهر.
وأضــاف مصطفــى خياطــي أن املعطيــات 
ــزال  ــفاء ال ت ــد الش ــا بع ــراض كورون ــة بأع املتعلق
حلــد الســاعة غامضــة، بــل وهنــاك تســاؤالت 
ترافــق  التــي  األعــراض  تلــك  حــول  عديــدة 
ــرض وزوال  ــن امل ــه م ــد تعافي ــى بع الشــخص حت
يظهــره  مــا  بحســب  جســمه،  مــن  الفيــروس 
فحــص كورونــا، مــا قــد يطــرح تســاؤل هــل 

بالفيــروس نفســه؟ اإلصابــة جــرت 

عضو اللجنة العلمية رياض مهياوي: 

50 % نسبــة الشفـــــاء 
مــن فيــروس كورونــا 

 

   ال توجــد تقاريــر مؤكـدة تثبــت إصابــة شخص 
متعـاف مرة أخرى يف غضون ثالثة أشهــر

   اللجنـــة العلميـــة تحقــق فــي أعــراض
 ما بعــد اإلصابــة بفيــروس كورونــــا 

كشــف عضــو اللجنــة العلميــة ملتابعــة ورصــد فيــروس كورونــا املســتجد، ريــاض مهيــاوي، مــن جهتــه، 
ــى  ــتجد يف منح ــا املس ــروس كورون ــفاء بالفي ــبة الش ــن أن نس ــار الوطن« ع ــه لـ«أخب ــى ب ــح أدل ــال تصري خ
تصاعــدي، مقارنــة باأليــام القليلــة املاضيــة، بعــد أن مت تســجيل 600 حالــة شــفاء يوميــا وأحيانــا خــال 48 

ســاعة األخيــرة، أي مــا يعــادل 50 باملائــة نســبة التعــايف مــن الفيــروس التاجــي. 
وأكــد الدكتــور مهيــاوي أن مناعــة األشــخاص الذيــن ثبتــت إصابتهــم بفيــروس كورونــا وتعافــوا منــه قــد 
تســتمر لثمانيــة أشــهر علــى األقــل، بعــد أن أثبــت الدراســات وجــود أجســام مضــادة لــدى املتعافــن تســتمر 
ألشــهر وحتمــي مــن خطــر اإلصابــة بالفيــروس مــرة أخــرى، مضيفــا أنــه ال توجــد تقاريــر مؤكــدة - حتــى 
اآلن - عــن إصابــة شــخص متعــاف مــرة أخــرى يف غضــون ثاثــة أشــهر بعــد الشــفاء مــن اإلصابــة األولــى.
وأشــار عضــو اللجنــة العلميــة ملتابعــة ورصــد تفشــي فيــروس كورونــا، ريــاض مهيــاوي، إلــى أنــه قــد 
مت فتــح نقــاش واســع حــول موضــوع »أعــراض مــا بعــد اإلصابــة بفيــروس كورونــا« وإذا مــا ســيبقى املتعــايف 
ــروس  ــووي للفي ــا احلمــض الن ــى احتمــال وجــود بقاي ــى متــى، بالنظــر إل ــا وإل ــروس كورون ــا ضــد في محصن

لــدى املتعــايف.

 حتاصــر مرضــى كورونــا باجلزائــر مخــاوف كثيــرة، جــراء الصدمــة، والكــم الهائــل 
واملتضــارب للمعلومــات حــول الفيــروس التاجــي املســتجد.

فبعــد فتــرة احلجــر والعــاج يجــد بعــض مصابــن الذيــن شــفوا مــن كورونــا أنفســهم 

ــن  ــراء واملتخصص ــن اخلب ــر م ــن الكثي ــم، لك ــرب أجله ــعرهم بق ــات تش ــام مضاعف أم
ــن  ــل م ــأنه التقلي ــن ش ــي م ــول الصح ــاع البرتوك ــول إن اتب ــوف بالق ــذا التخ ــددون ه يب
مضاعفــات كورونــا باتبــاع نظــام غذائــي صحــي ومتائــم مــع املــرض املســتجد، واحتــرام 

ــة ومســافة التباعــد.  شــروط النظاف

ــاع  ــى ارتف ــر إل ــا باجلزائ ــي كورون ــة تفش ــة مراقب ــا جلن ــي تقدمه ــام الت ــير األرق وتش
ــد  ــس اجله ــام تعك ــي أرق ــة، وه ــاالت اإلصاب ــع ح ــة م ــفاء باملقارن ــاالت الش ــب ح نس
ــا  ــروس م ــن في ــن م ــن أجــل انتشــال املصاب ــض م ــش األبي ــراد اجلي ــه أف ــوم ب ــذي يق ال

ــر. ــه الكثي ــل عن ــزال جنه ن

رئيس مصلحة األمراض الصدرية كفتي عبد الباسط: 

استقبلنــا حــاالت تعانــي 
مضاعفات تنفسيـة خطيرة

أكــد رئيــس مصلحــة األمــراض الصدريــة مبستشــفى الرويبــة، كفتــي عبــد الباســط، مــن 
جهتــه، أن منحنــى نســبة الشــفاء خــال الفتــرة األخيــرة منخفــض مقارنــة بالفتــرة األولــى مــن ظهــور 
الفيــروس، وذلــك راجــع لعــدة معطيــات ومتغيــرات متعلقــة باملــرض الوبائــي، مضيفــا أن مصلحتهــم 
قــد اســتقبلت حــاالت تعانــي مــن مضاعفــات تنفســية خطيــرة، وقــد خضعــت للعنايــة املركــزة حتــت 
جهــاز األكســجن، بعــد أن مت تخصيــص مصلحتهــم والبالــغ عــدد أســرتها 33 ســريرا ملرضــى »كوفيــد 

ــط. 19« فق
وبخصــوص اإلصابــة باملــرض مجــددا، قــال رئيــس املصلحــة إن عــدد هــذه احلــاالت منخفــض 

وميثــل 6 أشــخاص بــن 1000 شــخص. 

رئيس مصلحة األمراض املعدية بمستشفى بوفاريك:

سجلــت أعــراض مشابهــة لإلصابة 
بالفيروس التاجي لدى المتعافين منه

رئيــس مصلحــة  أكــد 
ــة مبستشــفى  األمــراض املعدي
عبــد  الدكتــور  بوفاريــك، 
خــال  قايــدي،  احلفيــظ 
تصريــح أدلــى بــه لـ«أخبــار 
مت  قــد  أنــه  الوطــن«، 
ــدد  ــة لع ــام رهيب ــجيل أرق تس
ــا  ــروس كورون ــات بفي اإلصاب
املاضيــن،  اليومــن  خــال 
وقــد ظهــرت عليهــم أعــراض 
خطيــرة تختلــف عــن املرحلــة 
اإلصابــة  مــن  األولــى 
بفيــروس كورونــا، بالنظــر إلــى 
املضاعفــات الصحيــة املتعلقــة 

التنفســي. باجلهــاز 
وأضــاف البروفســور أنــه 
ــدة  ــات جدي مت تســجيل إصاب
األشــخاص  إلــى  بالنســبة 

الذيــن تعافــوا مــن كورونــا، وقــد ظهــرت عليهــم أعــراض مشــابهة لإلصابــة بالفيــروس، مــا يســتدعي 
التحــري حــول احتمــال تعــرض املصابــن بفيــروس كورونــا مــرة ثانيــة بالوبــاء باعتبارهــم غيــر محميــن 

ــة أشــهر. ــرة ثماني ــرور فت ــا بعــد م م
 ولــم يخــف البروفســور مشــكل نقــص األســرة يف املصالــح الطبيــة مبستشــفى بوفاريــك، ممــا أدى 
بهــم إلــى حتويــل بعــض احلــاالت التــي لــم تســجل مضاعفــات خطيــرة إلــى االستشــفاء املنزلــي، غيــر 
ــي ارتفــاع نســبة  ــم يلتزمــوا بإجــراءات العــزل املنزلــي، مــا أدى إلــى خطــر العــدوى وبالتال أن هــؤالء ل
اإلصابــات بســبب اســتهتارهم، مؤكــدا أن التلقيــح غيــر مضمــون حلــد الســاعة مــا يلــزم علينــا احتــرام 

إجــراءات الوقايــة.

أكــد عضــو املجلــس الوطنــي ألخاقيــات 
ــح  ــة الطــب، عيســاني محمــد، خــال تصري مهن
أدلــى بــه لـ«أخبــار الوطــن«، أن نســبة الشــفاء مــن 
فيــروس كورونــا ترســم منحنــى تصاعديــا، وأن 
مــا مت تســجيله مــن عــدد اإلصابــات يف الفتــرة 
األخيــرة مــا هــو إال تقاطــع يف األعــراض مــع 
اإلنفلونــزا املوســمية، األمــر الــذي رفــع مــن نســبة 

اإلصابــات.
 وأوضــح املتخصــص يف تشــخيص األمــراض 
مــا  »إن   : قائــا  البيئــي،  الطــب  يف  واملكــون 
نعيشــه اليــوم مــن تزايــد يف عــدد اإلصابــات راجــع 
ــى اســتهتار املواطنــن، أضــف  ــى إل بالدرجــة األول
إليــه ارتفــاع عــدد وســائل التشــخيص، مبعنــى أننــا 
ــار  ــة، باعتب ــة الثاني ــا يف املوج ــول أنن ــن الق ال ميك
ــة  أن احلــاالت املســجلة تعرضــت ألعــراض خفيف
بنســبة 80 باملائّة.وعــن احتمــال اإلصابــة مجــددا 
بالفيــروس، أعــاب املديــر الســابق مبديريــة الصحــة 
لواليــة ســكيكدة عــدم وجــود جلنــة تتابــع رد الفعــل 
املناعــي الناجــم عــن اإلصابــة بالفيــروس التاجــي، 
ووضــع تدابيــر وقائيــة مــا بعــد التعــايف، مــن خــال 

تقاريــر مفصلــة حــول هــذه اإلشــكالية  إعــداد 
الراهنــة، مشــيرا إلــى أن هنــاك تاعــب يف األرقــام 

ــة. يف ظــل نقــص الشــفافية واملســؤولية الطبي
تكــون  أن  ميكــن  يقــول:  الدكتــور  وتابــع 
األعــراض املصاحبــة لألشــخاص الذيــن متاثلــوا 

للشــفاء أخطــر وأقــوى مــن التــي ســبقتها، باعتبــار 
أن املناعــة ليســت كاملــة بــل هــي جزئيــة، ولذلــك 
يجــب احلــذر، إال أن أغلــب احلــاالت التــي مت 
ــا  ــا وحالي ــراض تشــبه كورون ــق بأع تســجيلها تتعل

ــا. ــخيص غامض ــزال التش ــا ي م

عضو مجلس أخالقيات مهنة الطب عيساني محمد:

 نسبـــة الشفــاء مــن فيـروس كورونا 
ترســم منحنــى تصاعديـــــا 
انعدام لجنة تتابع رد الفعل املناعي ما بعد الشفاء من الفيروس مقلق

ملف أسماء بوصبيع
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 أكــدت الســلطات احملليــة بجيجــل ســعيها 
إلــى تنظيــم شــعبة منتجــي املــوز بالواليــة، وهذا 
مــن خــال إنشــاء جمعيــة خاصــة بهــم، وكــذا 

تســهيل اســتفادتهم مــن القــروض املاليــة.
مســاء  عقــد  الــذي  االجتمــاع  شــهد   
الســبت، برئاســة الوالــي عبــد القــادر كلــكال، 
والــذي ينــدرج حتت إطــار التكفل مبلــف الفاحة 
علــى مســتوى الواليــة وتشــجيعا لشــعبة منتجي 
ــد مــن االقتراحــات التــي  ــوز، مناقشــة العدي امل
جــاءت اســتجابة لانشــغاالت التــي قدمهــا 
ــات  ــن طلب ــدمي الفاح ــرورة تق ــون، كض املنتج
الربــط بالطاقــة الكهربائيــة، دراســة إمكانيــة 
لهــذه  املخصــص  الفاحــي  العقــار  توســيع 
الشــعبة، دراســة تزويــد املســتثمرات املتخصصــة 
ــد  ــى عق ــة إل ــقي، إضاف ــاه الس ــوز مبي ــاج امل بإنت

لدراســة  األطــراف  مختلــف  مــع  اجتمــاع 
كيفيــة تســهيل عمليــة حصــول املنتجــن علــى 
الــذي  االجتمــاع  فــإن  القروض. وللعلــم، 
ــح  ــرة املصال ــن مدي ــور كل م ــا حض ــهد أيض ش
الديــوان  مديــر  التجــارة،  مديــر  الفاحيــة، 
ــس  ــاه، رئي ــط الســقي وصــرف املي ــي حملي الوطن
ــن  ــوز م ــعبة امل ــر يف ش ــة، خبي ــة الفاحي الغرف
ــى عــدد مــن منتجــي  ــة إل ــازة، إضاف ــة تيب والي
ممولــي  وكــذا  الواليــة،  مســتوى  علــى  املــوز 
البيــوت الباســتيكية متعــددة القبــب، كان 
ــف  ــى مختل ــرف عل ــى التع ــك إل ــدف كذل يه
ــذه الشــعبة  ــة له ــة اإلنتاجي ــن يف العملي الفاعل

ــويق.  ــى التس ــاج إل ــن اإلنت ــة م بداي
 ب. زهرة

الناطق الرسمي باسم الصيادلة املعتمدين:

الســوق تشهــد نـــدرة فـي 300 
دواء بعضهــــا ُمحتكــــر 

 محمد رضوان بلعروسي
ضيفــًا  نزولــه  لــدى  والــي  واســتنكر 
ــي  ــض موزع ــوء بع ــة جل ــة الوطني ــى اإلذاع عل
األدويــة إلــى البيــع املشــروط، حيــث يشــترطون 
ــذي يســتعمل يف  ــع “لوفينكــوس” ال ــا بي مث
ــة أخــرى،  ــع أدوي ــا ببي بروتوكــول عــاج كورون
داعيــا الصيادلــة إلــى التنديــد بهــذه التصرفــات 
واإلبــاغ عنهــا لــدى النقابــة، خاصــة يف هــذا 
الوقــت احلــرج، حــن املواطنــون بأمــّس احلاجــة 

ــدواء. ــى ال إل
يف ســياق متصــل، كشــف املتحــدث 
جنيــس  دواء  إنتــاج  بصــدد  اجلزائــر  أن 
ال  قليلــة  بكميــات  ”لوفينكــوس”  لـــ 
تســتجيب للطلــب، وهــو املشــكل الــذي 

وعــد وزيــر الصناعــة الصيدالنيــة خــال 
ــه  ــي بحل ــبوع املاض ــة األس ــه بالنقاب اجتماع
قريبــا، حيــث قــال ”إن نقابــة الصيادلــة 
املعتمديــن ترســل تقاريــر أســبوعية إلــى وزارة 
الصناعــة الصيدالنيــة، يحــدد فيهــا األدويــة 
ــرف  ــي تع ــة الت ــدرة واألدوي ــهد ن ــي تش الت

وتذبذبــا.” اضطرابــا 
ــض  ــى أن بع ــمي إل ــق الرس ــار الناط وأش
بينمــا  أســبوع  منــذ  اســتامها  مت  األدويــة 
ــب  ــط طل ــت ضغ ــاف حت ــض األصن ــى بع تبق
ــا  ــم توفيره ــة ليت ــر عليهــا، واملســاعي جاري كبي
للمواطنــن. موضحــا أن دواء “لوفينوكــس” 
لــدى  متوفــرا  كان  و)0.8(   )0.6( مبقــدار 
قليــا ألن  كان  عليــه  والطلــب  الصيدليــات 
يســتعمل  كان  التــي  واألمــراض  احلــاالت 

ــه دخــل يف البروتوكــول  ــا أن ــادرة ومب لعاجهــا ن
أصبــح   »-19 »كوفيــد  لفيــروس  العاجــي 
الطلــب عليــه كبيــرا حتــى عامليــا واجلزائــر 
تأثــرت بالضغــط العاملــي علــى هــذا املنتــوج”.
ــر  ــة يف اجلزائ ــدرة األدوي ــد أن ن ــا أك كم
ليســت باألمــر اجلديــد، أو مرتبطــة باجلائحــة؛ 
تفشــي  وقبــل  مضــت  ســنوات  فخــال 
اجلائحــة شــهدت اجلزائــر نــدرة يف بعــض 
ــرت  ــة، وتغي ــة وخاص ــروف إداري ــة لظ األدوي
إلــى  األصنــاف  مــن جميــع  النــدرة  هــذه 
ــرار  ــى غ ــة، عل ــن األدوي ــددة م ــاف مح أصن
ــي تشــهد  ــدول املتطــورة كفرنســا الت بعــض ال
ضغطــا أو نــدرة يف نحــو 400 صنــف مــن 
األدويــة، مشــيرا إلــى أن اجلزائــر تشــهد نــدرة 

يف نحــو 200 إلــى 300 دواء. 

بعد االستماع النشغاالتهم

نحـــو منــح قــــروض 
لمنتجي الموز بوالية جيجل

محكمة برج بوعريريج

التمـــاس 08 سنــوات حبســا 
فـي حق المدير السابـق لوكالة 

التسيير العقـاري الحضــري
 التمســت النيابــة مبحكمــة بــرج بوعريريــج تســليط عقوبــة 08 ســنوات حبســا يف حــق كل 
ــة،  ــابق للوالي ــام الس ــش الع ــذا املفت ــري وك ــاري احلض ــيير العق ــة التس ــابق لوكال ــر الس ــن املدي م
ــس إدارة  ــن يف مجل ــن آخري ــق عضوي ــا يف ح ــنوات حبس ــة 05 س ــاس عقوب ــى التم ــة إل باإلضاف

ــق بالفســاد.  ــم تتعل ــة بته الوكال
ــة  ــق بتجزئ ــنة 2010 وتتعل ــى س ــود إل ــة تع ــإن القضي ــوط«، ف ــار ال ــادر »أخب ــب مص وحس
بالقــرب مــن حــي 1044 مســكنا ببلديــة بــرج بوعريريــج تــورط فيهــا 4 أشــخاص علــى رأســهم 
املديــر الســابق لوكالــة التســيير العقــاري احلضــري واملفتــش العــام الســابق للواليــة، حيــث وجهــت 
ــع قطــع  ــق توزي ــام عــن طري ــال الع ــد امل ــة وتبدي ــق بســوء اســتغال الوظيف للمتورطــن تهمــا تتعل

ــة.  ــر قانونيــة، علــى أن يصــدر احلكــم يف 10 ديســمبر مــن الســنة اجلاري ــة بطــرق غي أرضي
صفاء كوثر بوعريسة

 تخص عمليات التهيئة والتشجير بوالية وهران

انطــــــالق مشاريـــــــع 
االستغـــالل االستثمــــاري 
للفضــــاءات الغابيــــة 

ــتغال  ــي واس ــتثمار الغاب ــاب االس ــح ب ــن فت ــران ع ــة وه ــات لوالي ــظ الغاب ــف محاف كش
الفضــاءات الغابيــة الترفيهيــة، وانطــاق عمليــات التهيئــة والتجهيــز لبعــض املســاحات الغابيــة، 
وذلــك بهــدف النهــوض بالســياحة الغابيــة وإعــادة احليــاة إلــى هــذه املرافــق الطبيعيــة. وأضــاف 
املتحــدث أن الواليــة ســطرت حمــات تشــجير واســعة ألكثــر مــن 200 ألــف شــجرة يف مختلــف 

األصنــاف، علــى مســتوى عــدة بلديــات.
ــتثماري  ــتغال االس ــروط لاس ــر ش ــر دفت ــات حتضي ــة الغاب ــة حملافظ ــح الوالئي ــررت املصال ق
ــن  ــؤول األول ع ــال املس ــة جم ــيد زاوي ــه الس ــى ب ــا دل ــب م ــة، حس ــة الترفيهي ــاءات الغابي للفض
القطــاع بوهــران. موضحــا أن هــذا املشــروع سيســمح ببــث الــروح يف الفضــاءات اخلضــراء الغابيــة، 

وجلــب العائــات إلــى املرافــق الطبيعيــة مــن جديــد، بعــد أن هجرتهــا لعــدة ســنوات. 
و قــد صبــت املصالــح املعنيــة، االهتمــام يف املرحلــة األولــى علــى غابتــن وهما غابــة الهضاب 
ــزات  ــائل والتجهي ــف الوس ــتتدعمان مبختل ــن س ــل، واللت ــن بقدي ــة رأس الع ــو وغاب ــا بارزي العلي

لتكونــا ضمــن فئــة الفضــاءات الغابيــة والترفيهيــة بامتيــاز ومؤهلــة الســتقبال العائــات.
 ومــن أجــل إعطــاء دفعــة قويــة للســياحة الغابيــة بالواليــة، فقــد وضعــت محافظــة الغابــات 
ــة مســيلة والتــي تعــد مــن  ــز أربعــة فضــاءات غابيــة، وهــي غاب ــة وتنظيــف وجتهي برنامجــا لتهيئ
ــي  ــة كنســتال والت ــدار الســنة، وغاب ــى م ــزوار عل ــرا لل ــددا كبي ــي تســتقطب ع ــات الت ــم الغاب أه
ــرة وملجــأ للرياضيــن  ــر أيضــا مــن الفضــاءات التــي تتوافــد عليهــا العائــات الوهرانيــة بكث تعتب

ــة.  والفــرق الرياضي
و إلــى جانــب ذلــك، فقــد مت إدراج غابــة راس العــن ببلديــة قديــل وغابــة ارزيــو. ويف الســياق 
نفســه، فقــد أورد الســيد زاويــة جمــال أن الواليــة ســتقوم بغــرس أزيــد مــن 200 ألــف شــجرة مــن 
مختلــف األصنــاف، وذلــك مــن خــال سلســلة حمــات باشــرتها املصالــح املعنيــة بالتعــاون مــع 
مختلــف املديريــات والهيئــات والفاعلــن اجلمعويــن، إلعــادة بنــاء النســيج الغابــي وتعويــض مــا 
أتلفتــه نيــران احلرائــق التــي أتــت علــى أكثــر مــن 400 هكتــار مــن املســاحات الغابيــة والزراعيــة.
ر.معلم

 صّرح الناطق الرسمي باسم الصيادلة المعتمدين، والي سمير، يوم أمس األحد، بأن بعض الجماعات تعمل 
على خلق ندرة في األدوية بتخزينها، رغم أن سوق األدوية بالجزائر أساسا تشهد ندرة في نحو 300 

دواء، على رأسها “لوفينكوس”.

موظفون بكل من صندوق الضمان االجتماعي والبريد 

ضلــوع إطــارات بتبـسة فـي قضيــة 
اختــالس أمــوال شخــص متـــوف 

ــي  ــان صحف ــد، بي ــس األح ــف، أم كش
ــن  ــال ألم ــام واالتص ــة اإلع ــن خلي ــدر ع ص
ــف  ــة مختل ــار معاجل ــه يف إط ــة، أن ــة تبس والي
األمــوال  واختــاس  اإلداري  الفســاد  قضايــا 
العموميــة، متكنــت الفرقــة االقتصاديــة واملاليــة 
ــة تنشــط  ــك شــبكة إجرامي ــن تفكي ــن م لألم
عبــر عــدة مرافــق عموميــة بواليــة تبســة، 
ــق  ــن طري ــة ع ــوال عمومي ــاس أم ــن اخت متته
مصرفيــة  ومحــررات  إداريــة  وثائــق  تزويــر 
ــدي  ــاب بري ــن حس ــة م ــغ مالي ــحب مبال وس
ــنة 2015. ــذ س ــوٍف من ــخص مت ــاص بش خ
انطلــق  فقــد  ذاتــه،  املصــدر  وحســب 
التحقيــق املعمــق يف القضيــة بالتنســيق مــع 
ــات  ــى معلوم ــتنادا إل ــة، اس ــة املتخصص النياب
مــن  كل  داخــل  تاعــب  وجــود  مفادهــا 
االجتماعــي  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق 

وكــذا  تبســة  واليــة  وكالــة  األجــراء  لغيــر 
ــاس  ــد اخت ــة قص ــد تبس ــدة بري ــة وح مديري
ــة مــن أحــد احلســابات الشــخصية  ــغ مالي مبال
ــث  ــنة 2015،  حي ــذ س ــوف من ــخص مت لش
تــورط يف القضيــة عــدة أشــخاص مــن إطــارات 
وموظفــن مــن كا املؤسســتن العموميتــن.
وقــد مت اســتدعاء وســماع كل مــن لــه 
ــف  ــة مختل ــادة مراقب ــع إع ــة م ــة بالقضي عاق
مختلــف  واســترجاع  املصرفيــة  العمليــات 
الوثائــق اإلداريــة واملصرفيــة التــي مت اســتعمالها 
بطــرق احترافيــة مــن أجــل التغطيــة علــى 
عمليــة االختــاس، حيــث أثبتــت التحريــات 
وجــود تزويــر واضــح عــن طريــق تغييــر معلومات 
الهويــة باســتعمال بطاقــات مــزورة وهــذا بحكــم 
املناصــب التــي يشــغلها األشــخاص املتورطــون 
الــى اختــاس أكثــر مــن 138  والتــي أدت 

ــذ 2015.  ــنتيم من ــون س ملي
وبعــد اســتيفاء الفرقــة االقتصاديــة واملاليــة 
)إطــارات  أطــراف   08 تقــدمي  مت  التحقيــق، 
وموظفــن( أمــام العدالــة لــدى محكمــة تبســة 
ــن(  ــخصن )إطاري ــق ش ــدرت يف ح ــي أص الت
منهــم أمــرا يقضــي باإليــداع يف حــن أصــدرت 
ــة  ــن الرقاب ــع ره ــراج والوض ــن اإلف ــا ب أحكام
ــة ســوء اســتغال  ــم يف قضي ــة لتورطه القضائي
إلعــداد  أشــرار  جميعــة  وتكويــن  الوظيفــة 
جلنحــة التزويــر واســتعمال املــزور يف وثائــق 
الختــاس  مصرفيــة  محــررات  ويف  إداريــة 
أمــوال عموميــة، واإلهمــال الواضــح املــؤدي 
الختــاس أمــوال عموميــة وإتــاف عمــدا 

ــر. ــة الغي ــال هوي ــة وانتح ــق إداري لوثائ
فيروز رحال
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متكنــت أمــس  فــرق الرقابــة مبديريــة التجــارة 
اللحــوم  قنطــار   7.6 حجــز  مــن  بالبيــض 
البيضــاء  الفاســدة مــن خــال دوريــة قــام 
بهــا أفرادهــا علــى مســتوى الســوق األســبوعية 
للخضــر باألبيــض ســيدي الشــيخ . و حســب 
مكتــب الرقابــة و قمــع الغــش مبديريــة التجــارة 
ــز و  ــوا بحج ــة قام ــوان الرقاب ــإن  أع ــض ف بالبي

ــن الســوق  ــة م ــة محــل املخالف ســحب الكمي
و ســيتم تدميريهــا الحقــا علــى مســتوى مركــز 
الــردم التقنــي باألبيــض ســيدي الشــيخ  و 
اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة يف حــق التاجــر 
حيــث مت حتريــر محضــر مخالفــة و يرتقــب 

ــاء . ــام القض ــي أم ــدمي املعن تق
 نورالدين رحماني 

ــة البيــض 6443  ــة أمــن والي أحصــت مديري
مخالفــة مرتبطــة باإلخــال بنظام احلجــر الصحي 
ــرة  ــودات معتب ــال مجه ــن خ ــض م ــة البي بوالي
ألعوانهــا و ذلــك منــذ شــهر أفريــل املاضــي بدايــة 
تطبيــق املعاييــر االحترازيــة اخلاصــة مبواجهــة 
كوفيــد 19 . و حســب بيــان صــادر عــن املديريــة 
ــن  ــت ب ــا تنوع ــار إليه ــات املش ــورة املخالف املذك
ــداء  ــدم إرت ــي و ع ــر الصح ــاعات احلج ــر س كس
الكمامــة و كــذا عــدم االلتــزام مبقاييــس الصحيــة 

ــاب  ــرة و أصح ــيارات األج ــائقي س ــبة لس بالنس
املركبــات و احملــات . ذات الفتــرة عرفــت إصــدار 
ــداء  ــدم إرت ــات  مســت 2705 شــخص لع تنبيه
الكمامــة و حثتهــم علــى إلتــزام بهــا كمــا مت حتريــر 
ــس  ــزام مبقايي ــدم االلت ــة بع ــة مرتبط 219 مخالف
ــر  ــا مت حتري ــز . كم ــام املخاب ــن أم ــة و األم الصح
174 مخالفــة لتجــار لــم يلزمــوا زباىنهــم بوصــع 

ــم .  ــات داخــل محاته الكمام
 نورالدين رحماني

رشيد شويخ 
ــاء  ــن األولي ــدد م ــدد ع ــذا الص ــح يف ه وأوض
ناهــز  املتمدرســن  عــدد   أن  الوطــن  ألخبــار 
1000 تلميــذ  ,ممــا حتــم علــى اإلدارة برمجــة 
ــر  ــة ، يف ظــل النقــص الكبي ــة أقســام متجول أربع
البنايــة  تشــييد  مشــروع  وتعطــل  للحجــرات 
ــا سياســة  ــت به ــي عصف ــدة للمتوســطة الت اجلدي

التقشــف حســب مــا أكــده مصــادر مطلعــة
ــديد  ــم الش ــاء  تذمره ــف األولي ــم يخ ــا ل وكم

مــن وضعــي األقســام التــي وصفوهــا  بأنــه عبــارة 
ــم  ــة التعلي ــح ملزاول ــر صال ــش وغي ــكن ه ــن س ع
بحكــم تشــييد معظمهــا مبــادة اجلبــس احمللــي 
يف أواخــر الثمانيــات يف القــرن املاضــي وتــزداد 
رداءتهــا يف الكــوارث الطبيعيــة كمــا حصــل يف 

الســابق.
بنســبة  التاميــذ  أوليــاء  نــدد  حــن  ويف 
,الشــيء  التــي تعرفهــا املؤسســة  االســتخاف 
الدراســي  املــردود  علــى  حتمــا  ســيؤثر  الــذي 

مطالبــا املديريــة الوصيــة بإيفــاد أســاتذة مرســمن 
للمؤسســة مــن أجــل القضــاء علــى نســبة تدنــي 
ــة أواخــر الترتيــب يف  النتائــج إذ تذيلــت املؤسس

املواســم األخيــرة.
كمــا طالــب ســكان البلديــة احلدوديــة  باإلفراج 
عــن مشــروع اجنــاز املؤسســة ورفــع التجميــد عنهــا 
ــة  ــد املنطق ــة وبع ــة القدمي ــاظ املؤسس ــم اكتظ بحك
ــع احلــدودي  ــة والطاب عــن باقــي اجلهــات احلضاري

الــذي يعزلهــا عــن باقــي البلديــات .

طالــب ســكان دائــرة الطالــب العربــي احلدوديــة 
ــة  ــة والتنمي ــك الفاح ــح بن ــادة فت ــوادي، بإع بال
التــي كانــت  العربــي  الطالــب  الريفيــة وكالــة 
تقــدم خدمــات ذات بــال لســكان املنطقــة وخاصــة 
الصغيــرة  املؤسســات  وأصحــاب  الفاحــن 
عــن  ,فضــا  املقــاوالت  ومســيري  واملتوســطة 
الســياح اجلانــب الذيــن يدخلــون التــراب الوطنــي 
ــة. ــر احلــدودي املتواجــد باجله ــن خــال املعب ,م
تعطيــل  يف  ســاهم  املذكــور  الفــرع  إغــاق   

التنميــة الريفيــة وأرق مواطنــي الشــريط احلــدودي 
ــم  ــة جــراء تنقله ــراب الوالي ــل نصــف ت ــذي ميث ال
ــن  ــد ع ــي تبع ــة الت ــرة الدبيل ــدر بدائ ــة الب لوكال
ــم مــن أجــل  ــد مــن 150كل ــن قشــة بأزي ــة ب بلدي
مببادلــة  القيــام  أو  املاليــة  مســتحقاتهم  اســتام 
الدينــار الوطنــي بالعملــة األجنبيــة بحكــم وجــود 
ــع  ــرة م ــة ومصاه ــات قراب ــة وعاق ــح متبادل مصال
قاطنــي املناطــق احلدوديــة مــن الداخــل التونســي, 
ــك  ــى بن ــردد عل ــى الت ــم عل ــذي يجبره ــر ال األم

البــدر يف عديــد املــرات. لــذا يناشــد ســكان 
مراعــاة  املعنيــة  الســلطات  احلدوديــة  الدائــرة 
طلبهــم هــذا, وتخليصهــم مــن عنــاء التنقــل الــى 
القيــام باإلجــراءات  الــوكاالت املجــاورة قصــد 

الازمــة .
خاصــة وأن البلديــة تتوفــر علــى عديــد املقــرات 
الفارغــة ،علــى غــرار مبانــي املعبــر احلــدودي 

ــدمي الق
رشيد  شويخ

ــة  ــة 300قطع ــن جتزئ ــتفيدون م ــاءل املس تس
ــة  ــهار قائم ــادة إش ــر إع ــباب تأخ ــن أس أرض ع
املســتفيدين منــذ ســن 2016 تاريــخ تعويــض 50 
ــة  ــت وضعي ــث بقي ــا ،حي ــوا عنه مســتفيد تنازل
ــة  ــراء القرع ــم إج ــم يت ــة ول ــة عالق ــذه التجزئ ه
ــاز  ــروع يف إجن ــا وال الش ــتفيدين والتوتيده للمس
ــا بالشــبكات ، وتســاءل  ــة وربطه أشــغال التهيئ
ــن  ــة أرض ع ــة 400 قطع ــن جتزئ ــتفيدون م املس
ســبب إقصــاء البلديــة مــن اإلعانــات املاليــة 
التــي اســتفادت منهــا الواليــة واملقــدرة ب3145 
ــن  ســنتي 2019و2020  ،  ــى  دفعت ــة عل إعان
رغــم امتــاك املســتفيدين لعقــود امللكيــة والدفتــر 
ــدم  ــذ 2018 ،وتق ــاء من ــص البن ــاري  ورخ العق
ــى 85  ــل إل ــبة تص ــة بنس ــغال التهيئ ــبة أش نس

ــة باملائ
واشــتكى املســتفيدون مــن هــذه التجزئــة مــن 

ــث إختفــت  ــة حي ــة التجزئ ــف أرضي عــدم تنظي
معالــم حتديــد قطــع األراضــي بســبب بقايــا 
أشــغال البنــاء والهــدم التــي مت رميهــا مــن طــرف 

ــا . ــن به املقاول
ناشــد  االجتماعــي  الســكن  وبخصــوص 
املواطنــون والــي الواليــة بالتدخــل لتوزيــع حصــة 
ــدة  ــذ م ــن من ــكن اجلاهزت ــكن و137 س 94 س
ــة  ــات املودع ــق يف الطلب ــري التحقي ــة ويج طويل
ــارة أن  ــع االش ــنة م ــن س ــر م ــذ أكث ــا من حوله
ــذ  ــت من ــن انطلق ــن احلصت ــاز هات ــغال إجن أش

ســنة 2012 
ومتنــت جمعيــات املجتمــع املدنــي واملواطنــون 
أن يأخــذ والــي الواليــة هــذه املطالــب علــى 
محمــل اجلــد ويتدخــل حللهــا فقــد ســئموا مــن 

الشــكاوي واالحتجاجــات .
ع نورين

حجــزت قــوات الــدرك الوطنــي بالــوادي ،خــال 
ــن  ــر م ــارورة خم ــر 6528 ق ــن ،أكث ــن املاضي اليوم
مختلــف األنــواع واملــاركات ، كمــا مت توقيف شــخص 
للمجوعــة  بيــان  القضيــة . وحســب  متــورط  يف 
الوالئيــة للــدرك الوطنــي بالــوادي ،فــإن دوريــة تابعــه 

ــام أحــد  ــام وبعــد معلومــات وصلتهــا تفيــد بقي ــه ق ل
األشــخاص باملتاجــرة باملشــروبات الكحوليــة دون 
ــذه  ــل ه ــوم بنق ــخص يق ــا أن ذات الش ــة ،كم رخص
ــا  ــم 03 ،ووفق ــي رق ــق الوطن ــر الطري ــات عب املمنوع
لذلــك مت نصــب حاجــز أمنــي وترصــد الشــخص 

املشــتبه بــه ،ليتــم توقيفــه علــى مــن ســيارة نفعيــة 
وبهــا نحــو 6528 قــارورة مــن مختلــف أنــواع اخلمــور 
،ويتــم توقيــف الشــخص املذكــور وحتويــل لــدى 
ــدى احملكمــة املختصــة إقليمــا . ــة ل وكيــل اجلمهوري
رشيد شويخ
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متوسطة دوار الماء الحدودية بالوادي

االكتظـــاظ و االستخـــــالف.. االكتظـــاظ و االستخـــــالف.. 
قنـــابــل تهــــدد التمـــدرسقنـــابــل تهــــدد التمـــدرس

بلدية تاجموت باألغواط
ملفـــات السكـــن وقطـــع األراضـــي ملفـــات السكـــن وقطـــع األراضـــي 

عالقـــة منـــذ سنــــواتعالقـــة منـــذ سنــــوات

سكـــان الطالـــب العربـــي يطالبـــون سكـــان الطالـــب العربـــي يطالبـــون 
بإعـــادة فتــــح بنـــك »البـــدر«بإعـــادة فتــــح بنـــك »البـــدر«

شبــــاب بن قشـــة يحلمـــــونشبــــاب بن قشـــة يحلمـــــون
 بهيـــاكــل ريـــاضـــية وترفيــــهـية بهيـــاكــل ريـــاضـــية وترفيــــهـية

الـــدرك يحجــز الـــدرك يحجــز 65286528 قـــارورة خمـــر قـــارورة خمـــر

عبر العديد من أولياء متوسطة بلدية دوار املاء احلدودية بوالية الوادي عن امتعاضهم الشديد من 
الوضعية املزرية التي متر بها املؤسسة التربوية التي يتتلمذ فيها أبناؤهم خاصة باجلهة االكتظاظ.

البيض 
حجـــز أكثــر مــــن حجـــز أكثــر مــــن 77 قناطيــــر  قناطيــــر 
من اللحــــوم البيضــــاء الفاســـدةمن اللحــــوم البيضــــاء الفاســـدة

أمن والية البيض 
تسـجيـــــل نحـو  تسـجيـــــل نحـو  64006400 مخالفــــة  مخالفــــة 

للحجـــــر الصحــــي للحجـــــر الصحــــي 

رفع جمعيات و مواطنو بلدية تاجموت شمال األغواط  شكوى إلى 
والي الوالية حول تأخر تسوية وضعية املستفيدين من 700 قطعة  

أرضية وتأخر توزيع حصص السكن اجلاهزة منذ سنوات ما أدى   
إلى  تردي وضعهم االجتماعي وعمق من معاناتهم اليومية .

يشتكي شباب بلدية بن قشة احلدودية بالوادي  النقص الكبير يف  الهياكل الرياضية 
والترفيهية باملنطقة , و ذلك بسبب عدم وجود قاعات متعددة النشاطات مهيكلة بشكل وال 

مراكز للشباب وال فضاءات لإلنترنيت  وال مسابح ,تساهم يف الترفيه عنهم
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أخبار الداخل

منير بن دادي
يف  عبــازة«  »يحــي  الســيد  نــّدد  حيــث 
ــز  ــل باملراك ــة يف التكف ــي بالالعدال ــؤاله الكتاب س
اخليريةاخلاصــة التــي حتصــل علــى ميزانيــة تقــل 
عشــر مــرات عــن املراكــز احلكوميــة، رغــم احلمــل 
مركز«جمعيــة  أمثــال  تتحملــه  الــذي  الكبيــر 
البــراءة« ملســاعدة املعاقــن ذهنّيــًا ببلديــة غردايــة، 
الــذي اضطــرت إدارتــه إلــى غلــق أبوابــه وتنظيــم 
ــام  ــم أم ــع أوليائه ــال م ــة لألطف ــة احتجاجي وقف
مقــر الواليــة، بســبب أزمتــه املاليــة اخلانقــة، 
ــرة التضامــن  ــازة« وزي كمــا طالبالســيد »يحــي عب

ــة. ــذه الفئ ــاه ه ــة جت ــول جدرّي ــاد حل بإيج
ويف نفــس الســياق ناشــدالنائب »خيــاط عبــد 
اهلل« مصالــح الدولــة بتوفيــر مركــز بيداغوجــي 
بدائــرة  جديــد  حركــي  وتأهيــل  ونفســي 
القرارة،نظــرًا إلــى العــدد املعاقــن املتزايــد، وإزالــة 

ــات  ــه اجلمعي ــي تواج ــة الت ــل اإلداري كل العراقي
ــن  ــل ب ــرص يف التكف ــؤ الف ــًا لتكاف ــة، طبق احمللي
ــة أي  ــًا بإزال جميــع أطفــال الواليــة والوطن،مطالب
ــاء يف  ــا ج ــش – كم ــز أو التهمي ــن التميي ــوع م ن

ــلة-. ــص املراس ن
كمــا وأّكــد عضــو املجموعــة البرملانيــة لنــواب 
ــي  ــد اهلل«، يف ســؤاله الكتاب ــاط عب األحــرار »خي
الدعــم  إلــى  املراكــز  حاجــة  الوزيــرة  للســيدة 
املــادي والبشــري ومعاناتهــا مــن البيروقراطيــة 
وعرقلــة اإلدارة ألنشــطتها املختلفــة مثلمــا حــدث 
ــي يف  ــه بن ــوى أن ــز بدع ــد املراك ــض أح ــع رف م
مجــرى الــوادي، متســائاًل عــن ضمانــات التكفل 
ــرة  ــاق بدائ ــل مع ــن 950 طف ــد م ــدرس أزي بتم
ــن  ــي م ــر الت ــراءات والتدابي ــن اإلج ــرارة، وع الق
ــا بعــن  ــر إليه ــة والنظ ــذه الفئ شــأنها مســاعدة ه

ــة. الرحم

ففــي املجــال البيداغوجــي اســتفادت اجلامعــة 
ــة  ــن اربع ــون م ــد متك ــة جدي ــر للمديري ــن مق م
طوابــق باإلضافــة الــى مكتبــة  مركزيــة جامعيــة 
لدعــم  الكتــب  أالف  بهــا  ســتكون  جديــدة 

ــة. الطلب
 فحــن مت إطــالق عمليــة ترميــم واســعة علــى 
ــة مدرجــن  ــات حيــث مت تهيئ مســتوى عــدة كلي
ــة  ــة واســعة للســقف بكلي ــة تهيئ و اطــالق عملي
األداب و اللغــات الــذي انهــار بالطــه املنجــز 
مــن احــدى الشــركات الصينيــة كمــا اســتفادت 
لهــا  ســبق  و  للبحــث  مخابــر  مــن  اجلامعــة 
ــة  ــي بكلي ــد بيداغوج ــف مقع ــن ال ــتفادة م اإلس

ــاة. ــة و احلي ــوم الطبيع عل

اســتفادت  فقــد  اخلدماتــي  اجلانــب  يف  و 
ــدة منصــورة 7  اجلامعــة مــن اقامــة جامعيــة جدي
ــة اســتعاب تقــدر ب 2000 ســرير  ــاث بطاق لإلن
ــا  ــدة كم ــا ســيفتح مناصــب شــغل جدي ــو م و ه
ــمل  ــدة تش ــة جدي ــاريع تهيئ ــالق مش ــيتم اط س

ــدة ــات اجلدي ــد اإلقام عدي
هــذه املشــاريع تضــاف الــى عمليــات التوســيع 
ــذي  ــة ال التــي يخضــع لهــا املركــز اجلامعــي مبغني
خصصــت لــه مســاحة 20هكتــار مــن امــالك 
ــة لتوســيعه مــن اجــل دعمــه بتخصصــات  الدول

ــدة. جدي
بن خالد عبد القادر

عبداهلل مجبري 
وطالــب اصحــاب الرســالة  وقــف االعتــداء علــى  
ــة  ــالك الدول ــي تدخــل ضمــن أم ــق الت ــة الطري حرم
وتتســبب يف غلــق املســالك الفالحيــة التــي بفضلهــا 

يتــم تســهيل األشــغال يف الفالحــة .
مشــيرين  إلــى عــدة مشــاكل أصبحــت عقبــة يف 
ــي   ــا   إصــالح اخلــزان املائ ــم يف مقدمته ــة حيه تنمي

ــدد  ــادة ع ــاه الشــرب وزي ــة ملي ــوات احمللي ــه بالقن وربط
ــرف  ــبكة الص ــاز ش ــة وإجن ــة ودراس ــوالت األرضي احمل
الصحــي فضــال عــن ربــط طريــق املــؤدي لقصــر بكــو 
ــة  ــاز قاع ــب إجن ــى جان ــم 7 إل ــي رق ــق الوالئ بالطري

ــواري . ــب ج ــاز ملع ــة بإجن ــالج واملطالب ع
ــذه  ــى ه ــم عل ــر محــررو الرســالة أن  إقدامه واعتب
ــذه  ــة ه ــبل حللحل ــاءت كل الس ــا ب ــد م ــوة بع اخلط

املشــاكل بســبب البيروقراطيــة واحملســوبية وغيــاب 
ــع  ــى م ــا يتناف ــذا م ــة وه ــق التنمي ــة يف حتقي العدال
عــدة  اتخــذت  التــي  اجلديــدة  اجلزائــر  توجهــات 
ــذي  ــن ال ــى املواط ــن عل ــع الغ ــق برف إجــراءات تتعل
يعيــش يف مناطــق الظــل مــن خــالل تذليــل الصعــاب 

وتوفيــر االحتياجــات الضروريــة.

ــة   ــة أدرار حمل ــة لوالي ــة البيئ ــت مديري نظم
املؤسســات   جميــع  مســت  وتطهيــر  تعقيــم 
التابعــة ملديريــة النشــاط االجتماعــي لواليــة 

. أدرار 
ــن  ــال املعوق ــة األطف ــر مبدرس ــق  األم و يتعل
ــال  ــي لألطف ــي البيداغوج ــز النفس ــمعيا املرك س
ــا، مدرســة الصغــار املكفوفــن، و  املعاقــن ذهني

ــداث . ــز األح مرك
ــة   ــة الوالئي ــاركة احملافظ ــة مبش ــت احلمل وكان
للكشــافة اإلســالمية  واللجنــة الوالئيــة للهــالل 
األحمــر اجلزائــري ومؤسســة تســيير مراكــز الــردم 
التقنــي أدرار  والهيئــة الوطنيــة لشــباب اجلزائــري 
للجمعيــة  الوالئــي  واملكتــب  أدرار  مكتــب 
ــان ،  ــوق اإلنس ــة و حق ــة املواطن ــة لترقي اجلزائري

ــة  ــرق االجتماعي ــتقبل املش ــاة املس ــة بن وجمعي
وإحــدى  اجلزائريــن  احلقوقيــن  ومنتــدى 
املقــاوالت اخلاصــة وذلــك يف إطــار  تطبيــق 
تدابيــر وإجــراءات البروتوكــول الوقائــي  الصحــي
حلمايــة أطفــال املؤسســات  املتخصصــة  مــن 

انتشــار فيــروس كورونــا .
عبداهلل مجبري

احمد كرزيكة  
وحســب الطلــب الــذي قدمتــه جمعيــة تليلــت 
متنراســت  لوالــي واليــة  املواشــي  وتربيــة  للفالحــة 
وحتصلــت اجلريــدة علــى نســخة منــه فــإن هنــاك 
مشــاكل يعانــي منهــا الفالحــون باملنطقــة والتــي تعيــق 

نشــاطهم.
ــة  ــن خي ــيد ب ــة الس ــس اجلمعي ــرح رئي ــث ص حي
ــة  ــدرت وبلدي ــة تون ــار الوطــن أن قري ــدة أخب ــاد جلري اي
شاســعة  مســاحات  بهــا  احلدوديــة  زواتنــن  تــن 
خصبــة لــو اســتغلت ألكتــف الواليــة اقتصاديــا ولكــن 
ــات وإيجــاد حــل  ــل الصعوب ــة تذلي ــى الدول يجــب عل
للمشــاكل واملعيقــات احلائلــة لتحقيــق قفــزة نوعيــة يف 

الفالحــة باملنطقــة.
ــاكل  ــدة مش ــي ع ــدرت تعان ــة تون ــاف أن قري وأض
نشــاطهم  وتطويــر  تنميــة  ترهــن  الفالحــة  يف 
ــم  ــم أراضيه ــؤالء تدعيمه ــب ه ــث يطال الفالحي،حي
ببرامــج الربــط بالكهربــاء، املوجهــة ملناطــق الريــف 
الفالحــي  للمجمــع  جــرار  الفالحة،وتوفيــر  أو 

. والرعويــة   الفالحيــة  وحفروجتهيزاألبــار 
ــي  ــم الفالح ــن الدع ــن م ــتفادة الفالح ــذا إس وك

ــجار  ــر األش ــا وتوفي ــه إطالق ــتفيدوا من ــم يس ــذي ل ال
اخلبــراء  بعثــات  وإرســال  البــذور  وتوفيــر  املثمــرة 
الفالحــن للمنطقــة  بغيــة أكتســاب املعــارف وتقنيــات 
ــة   ــة للجمعي ــوا بإعان ــا طالب ــة  كم ــدة يف الفالح جدي

والي الوالية يأمر بالتكفل بإنشغاالت هؤالء
خــالل زيــارة والــي الواليــة مصطفــى قريــش لقريــة 
تونــدرت أســدى تعليمــات صارمــة حيــث طالــب مديــر 
املصالــح الفالحــة لواليــة متنراســت، بالتكفــل وإعطــاء 
ــل  ــة للتكف ــاع الفالح ــات قط ــن مخطط ــة ضم األولوي
ــق  ــؤالء وخاصــة ســكان مناط العاجــل بانشــغاالت ه
الظــل، حيــث أمــر بالعمــل اجلــاد للتكفــل باملتطلبــات 
كمــا  للفالحــن،  الضروريــة  واحلاجيــات  التنمويــة 
تخولــه األطــر القانونيــة والتنظيمــات املســيرة للقطــاع، 
ــذي  ــة ال ــل احلكوم ــات عم ــى إدراج مخطط ــا إل داعي
ــة  ــتعجاليا ملعاجل ــا اس ــى برنامج ــة أول ــم يف مرحل يض

ــار. ــل االنتظ ــي ال تقب ــاالت الت احل
مدير املصالح الفالحة لوالية متنراست 

يف تصريح جلريدة أخبار الوطن
ــت  ــة متنراس ــة لوالي ــح الفالحي ــر املصال ــرح مدي ص

الســيد بــن زاوي ســليم جلريــدة أخبــار الوطــن أنــه 
ردا علــى اإلنشــغاالت التــي رفعهــا فالحــوا قريــة 
ــاريع  ــاك مش ــة ان هن ــا باملعقول ــي وصفه ــدرت والت تون
تنمويــة ســتتدعم بهــا هــذه الناحيــة وهــي تزويــد األبــار 
ــات  ــاء بطاق ــا امل ــد فيه ــي توج ــة الت ــة والرعوي الفالحي
شمســية حيــث طالــب مــن هــؤالء الســكان إحصائهــا 
ــريع  ــهيل وتس ــا لتس ــد به ــي تتواج ــن الت ــم األماك واه
العمليــة  وهنــاك مشــاريع أيضــا حلفــر األبــار بالتنســيق 
مــع بعــض املصالــح ملعرفــة أماكــن تواجــد امليــاه ألن ال 
ميكــن حفــر أبــار بــدون مــاء وهــذا يســبب ضيــاع املــال 
العام.كمــا اكــد ان هنــاك مشــاريع مســتقبلية لتدعيــم 
ــاء  ــن بالكهرب ــن زوات ــة ت ــة ببلدي ــي الفالحي األراض
ــا  ــرة كم ــجار املثم ــن باألش ــد الفالح ــة وتزوي الفالحي
أوضــح ان مشــكل العتــاد فيجــب علــى الفالحــن 
التهيــكل يف تعاونيــة  بغيــة تدعيمهــم بجــرار. وأضــاف 
ان الدولــة أولــت اهميــة كبــرى لهــذه املناطــق احلدوديــة 
ــة املاشــية  ــة مــن تربي ــع أنشــطتها اإلقتصادي ــة تنوي بغي
إلــى الفالحة.لكناكــد ان علــى األهالــي النشــاط بغيــة 

ــم ــة مناطقه تنمي

 بسبب االعتداء على أمالك الدولة وغلق المسالك الفالحية

  سكــان قصـر بكــو بـــأدرار   سكــان قصـر بكــو بـــأدرار 
يشعــرون الوالــي باالحتجــاج يشعــرون الوالــي باالحتجــاج 

تنظــيم حملــة تعقيــم لمرافـق مــديــرية تنظــيم حملــة تعقيــم لمرافـق مــديــرية 
النشـــاط االجتماعــــي بـــأدرارالنشـــاط االجتماعــــي بـــأدرار

تلمسان 
قطــــاع التعليـــم العالــــيقطــــاع التعليـــم العالــــي

 يتدعــــم بمشاريــــع جديــــدة يتدعــــم بمشاريــــع جديــــدة

غرداية
نــــواب البرلمــان عـن واليـة نــــواب البرلمــان عـن واليـة 

غردايـــة يراسلــون وزيـرة التضامــنغردايـــة يراسلــون وزيـرة التضامــن
طالب النائبان عن والية غرداية يف املجلس الشعبي الوطني؛ السيد 

»خياط عبد اهلل« والسيد »يحي عبازة« يف رسالة لهما توجها بها لوزيرة 
التضامن واألسرة وقضايا املرأة، حصلت جريدة »أخبار الوطن« على نسخة 

منها،بالتدخل من أجل إيجاد حل ملختلف املشاكل وانشغاالت مراكز 
التكوين البيداغوجيو املتعلقة بالفئة الهشة من املجتمع.

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

التالية :
ورقلة ، بشار ، تمنراست ، بجاية ، الجلفة، وهران، تيزي وزو، 
قسنطينة ،سطيف ،غليزان، باتنة ، بسكرة ، البويرة ،ميلة ، غرداية 

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

-    ترسل الطلبات الى اإليميل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com

 طالبوا  والي تمنراست بتذليل الصعوبات
فالحـــــو قريـــة تونــدرت بتيــن زواتيـن  فالحـــــو قريـــة تونــدرت بتيــن زواتيـن  

يشتكـــــون » البيـــروقـــراطــــية «يشتكـــــون » البيـــروقـــراطــــية «

أوضح رئيس املركز الريفي لقصر 
بكو يف بلدية شروين شمالي 
والية أدرار والتابع للوالية 

املنتدبة تيميمون يف رسالة إلى 
السلطات الوالئية حتوز أخبار 

الوطن على نسخة منها أن السكان 
مقبلني  على احتجاج سلمي نظرا 
لعدم تكفل واستجابة املسؤولني 

احملليني مبعاجلة االنشغاالت التي 
تراكمت لعدة سنوات .

رفع فالحو قرية 
توندرت الواقعة على 

بعد 80 كلم شمالي 
دائرة تني زواتني 

احلدودية عديد 
املطالب والتي تسمح 

حسبهم بعد حلها 
بتحسني ظروف 

معيشة سكان األرياف 
والقرى النائية بإقليم 

القرية، وإتاحة 
الفرصة للفالحني 
وأصحاب األراضي 

الفالحية خلدمتها 
دون مشاكل.

كشف مصادر مقربة من جامعة ابو بكر بلقايد بوالية 
تلمسان  استفادتها من منشأت بيداغوجية و اجتماعية 

جديدة ستعزز القطب اجلامعي اجلديد مبنصورة.
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فضل، املكتب السياسي حلزب األرندي يف القل غربي والية سكيكدة، 
دعوة مناضلني لالجتماع يف »بيزيريا« ألحد اخلواص، مستغلني عطلته 

األسبوعية قصد التطرق إلى العديد من النقاط التنظيمية و هي 
الصورة التي غطت وسائط التواصل االجتماعي و حولتها الى شغل 
الشاغل للعديد من املعلقني منهم من قال بان األرندي بات مشردا ال 
ميلك مقرا و آخرون أكدوا أن اجلماعة حتولت من الكسكروط للبيتزا 
و آخرون اجمعوا على انهيار احلزب ماديا حتى انه بات غير قادر على 

تامني قاعة محترمة لالجتماعات

خلق تعطل املوزع االلي ببريد 
درارية   بالعاصمة   ، تذمرا 

كبيرا لدى املواطنني الراغبني يف 
سحب اموالهم بالبريد  بالبطاقة 

االلكترونية .
 واستغرب  زبائن بريد اجلزائر  

ملاذا لم يتم إصالح املوزع   ملدة 
تزيد عن عشرين يوما ، وسبب 
ذلك طوابير يف الشبابيك ، يف 

الوقت يتخوف اجلميع من انتشار 
الوباء يف مصالح البريد فمتى 

تتحرك املصالح املختصة .؟

متكنت عناصر املصلحة الوالئية للشرطة 
القضائية بأمن والية األغواط خالل األسبوع 

املاضي من توقيف )17( شخص محل بحث  
مبوجب أوامر قضائية صادرة عن اجلهات 

القضائية لتورطهم يف العديد من القضايا 
اإلجرامية، ليتم على إثر ذلك اتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية الالزمة يف حق األشخاص 
املوقوفني، حيث بعد تقدميهم أمام العدالة مت 

إيداع  ثمانية )08( أشخاص املؤسسة العقابية، 
فيما صدر يف حق البقية أحكام قضائية مختلفة، 

لتبقي نشاطات مصالح أمن الوالية امليدانية يف 
مكافحة اجلرمية احلضرية مبختلف أشكالها 

عبر قطاع اإلختصاص متواصلة، من أجل حماية 
األشخاص و املمتلكات، تعزيز الشعور باألمن و 

السكينة لدى املواطنني. 

فطــــنة أمــــن االغـــــواط

خيــــمة االحتجـــــاج

اجتمـــاع  حزبــــي عطـــــل لمــــدة 20 يــــومـا
في بيــزيــريا بالقـل ؟

نصبت ثالث عائالت من بلدية حاسي الدالعة خيمة صغيرة 
مبفترق الطرق بالطريق الوطني رقم 1جنوب االغواط ودخلت 

يف إضراب عن الطعام مناشدين املسؤولني بالتدخل لتوفير 
مناصب عمل للقائمني على هاته العائالت التي تردت وضعيتها 

االجتماعية وأصبحت ال جتد ما تسد به حاجاتها من األكل 
وانتظرت الوعود لسنوات لكن تبخرت أحالمهم ولم يبق لهم إال 

التوقف عن األكل حتى يقضي اهلل أمرا .

اشتكت جمعية مرضى السرطان التماطل الكبير الذي يطال جتسيد مشروع مركز الرعاية و االستقبال 
ملرضى السرطان على مستوى والية سيدي بلعباس الذي ناهز الثالث سنوات .

رئيس جمعية االمل ملرضى السرطان الوالئية كشف الصعوبة البالغة التي يواجهونها يف هذه الفترة األخيرة 
مع انتشار فيروس كورونا يف عملية رعاية و إيواء مرضى السرطان القادمني من خارج الوالية بسبب تقليص 

عدد احلاالت املتكفل بها  مؤخرا بسبب  ضعف القدرة االستيعابية ملركز جمعية األمل ملرضى السرطان 
وااللتزام باإلجراءات االحترازية  والتي تعد  اجلمعية الوحيدة على املستوى الوالئي التي تتكفل بهذه الفئة 

كل هذه الصعوبات يف ظل   عدم التسريع يف معامالت اإلدارية لتجسيد مشروع مركز الرعاية واالستقبال .

 مرضــــى السرطـــان..يشتكــــون

بلديـــة مغلــــقةبلديـــة مغلــــقة
 منــــذ جويلــــية  منــــذ جويلــــية 

 أقدم  سكان قرية تيفرة بوالية بجاية، على غلق الطريق 
الوطني رقم 26 على مستوى رملية، و تأتي هذه احلركة 

االحتجاجية بسبب تاخر معاجلة حالة البلدية، التي مت غلقها 
من طرف السكان من جويلية 2019، من جهتهم جلنة السكان 

أصدرت بيان وجهت إلى السلطات املختصة، وقد أثرت احلركة 
االحتجاجية التي اقدم عليها هؤالء السكان على حركة 

مستعملي الطريق من و إلى والية البويرة.
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   شــر ع صبــاح أمــس الناقلــون اخلــواص 
ــة يف شــن إضــراب   ــة بجاي ــدن بوالي ــن امل ــا ب مل
جزئــي ملــدة 3 أيــام وذلــك للمطالبــة بتلقــي 
منحــة الضــرر مــن وبــاء  كوفيــد 19 وكــذا إللغــاء 
ــركاب ب  ــدد ال ــد ع ــة بتحدي ــة  املتعلق التعليم
ــافرين  ــل املس ــة نق ــس محط ــب رئي %50و حس
ــت ،  ــت تازمال ــرا كان ــر تأث ــوط األكث ــإن اخلط ف

آقبــو أوزالقــن  ، بنــي جليــل ، ســيدي عيــش 
، صــدوق ، ســمعون بنــي معــوش، أدكار ، 
برباشــة وفرعــون بينمــا  خطــوط أخــرى كانــت 
بنســبة أقــل يف  حــن جنــد بقيــة اخلطــوط ســيما 
ــير  ــة تس ــرقية للوالي ــة الش ــتوى اجله ــى مس عل

ــادي ــكل  ع بش
قريشي عبد السالم

ــة  ــة الصنادل ــذ قري ــاح أمــس تالمي ــدم صب أق
ــق  ــى  غل ــة عل ــرق  بجاي ــد ش ــة ذراع القائ بلدي
الطريــق املــؤدي إلــى مقــر البلديــة الــذي  تتواجد 
بــه ثانويــة خلضــر لبــواردي بســبب انعــدام النقــل 

املدرســي منــذ بدايــة الســنة الدراســية.
ــم  ل  ــذ حكي  ويف هــذا اإلطــار صــرح التلمي
» أخبــار الوطــن » قائــال » لقــد تعبنــا كثيــرا 
ســيما خــالل األيــام األخيــرة أيــن يكــون النهــار 
قصيــرا إذ نخــرج  مــن البيــت باكــرا وال ندخلــه 

ــل  ــانا أن نفع ــاذا عس ــا م ــد داهمن ــل ق إال واللي
أيــن البلديــة والســلطات ؟« ومــن جهتــه ال يــزال 
رئيــس البلديــة بالنيابــة » موهــوب مســعود » 
ــد أن  ــن ال يري ــاك م ــواب » هن ــس  اجل ــردد نف ي
تســتقر األمــور يف  البلديــة فاملجلــس مســدود 
، عــدد احلافــالت ال يغطــي قــرى البلديــة دون 
ــة  ــواق ولألمان ــن الس ــل م ــدد القلي ــيان الع نس

ــن دون رد »ا ــلطات ولك ــلنا الس ــد راس فق
عبدالسالم.ق

جمال بوالديس 
املجتمــع  ترقيــة  جمعيــة  احتجــاج  جــاء 
املدنــي و املواطنــة و جمعيــة حــي 700 مســكن 
ــوا متاطــل  ــا قال ــل، عقــب م ــرة الق ــر دائ ــام مق أم
رئيــس بلديــة الشــرايع يف تنفيــذ قــرار هــدم بنايــة 
فوضويــة أجنازهــا أحــد املقاولــن الــذي كلــف 
باجنــاز مشــروع ثانويــة و هــو مــن واليــة مجــاورة، 
قانونيــة  غيــر  بصــورة  باحليــازة  قامــا  حيــث 
ــت  ــي كان ــن األرض الت ــرة م ــى مســاحة كبي عل

مخصصــة إلجنــازه ابتدائيــة.
 و الغريــب حســب احملتجــن   أن مصالــح 

بــكل  علــم  علــى  كانــت  الشــرايع  بلديــة 
اخلطــوات التــي اتبعهــا صاحــب البنايــة مــن 
خــالل املراســالت التــي وردتهــا مــن اجلمعيــات 
احملليــة و حتــى املواطنــن و تعليمــة والــي الواليــة 
األخيــرة يف اجتماعــه مــع أســرة املجتمــع املدنــي 
لدائــرة القــل، حيــث أمــر رئيــس البلديــة بهــدم 

ــورا . ــة ف ــك البناي تل
 غيــر أن امليــر، و بحســب ممثــل عــن جمعيــة 
ترقيــة املجتمــع املدنــي و املواطنــة فضــل التماطــل 
يف تنفيــذ قــرار الهــدم ألســباب ال تــزال غيــر 
باشــر  البنايــة  أن صاحــب  و  مبــررة، خاصــة 

بتوســيع و تهيئــة محيــط البنايــة الفوضويــة و 
ــاة  ــة تنهــي معان ــل مشــروع إبتدايئ ســاهم بتعطي
الســكان  باقــي  و  مســكن   70 حــي  ســكان 

املجاوريــن للحــي .
نشــير بــأن رئيــس بلديــة الشــرايع يرفــض الــرد 
ــك  ــرة متس ــس الدائ ــر ان رئي ــا غي ــى إتصاالتن عل
بتنفيــذ قــرار الهــدم فــورا... بينمــا احملتجــون 
فضلــوا نقــل احتجاجاتهــم إلــى مقــر الواليــة 
ــك  ــدم تل ــكهم به ــى متس ــة عل ــالة واضح يف رس
ــى  ــل إل ــم يف التنق ــاة أبنائه ــاء معان ــة و إنه البناي

ــكناهم. ــر س ــن مق ــدة ع ــدارس البعي امل

ــاء و  ــع الكهرب ــة توزي ــح مديري باشــرت مصال
الغــاز ســونلغاز تيــزي وزو يف تنصيــب 30محــوال 
االنقطــاع  مشــكل  مواجهــة  بغيــة  كهربائيــا 
ــا كشــفت  ــي حســب م ــار الكهربائ املتكــرر للتي
الوطــن مصــادر مســؤولة مــن  عنــه ألخبــار 
الشــركة مؤكــدة ان العمليــة ســيتم اجنازهــا علــى 
ــات  ــن تذبذب ــي م ــي تعان ــق الت ــتوى املناط مس
يف مجــال التيــار الكهربائــي او انقطاعــه الكلــي 
مضيفــة انــه ســيتم التركيــز بشــكل أوســع علــى 

ــي  ــى الت ــرار واد عيس ــى غ ــق عل ــض املناط بع
تتوفــر علــى منطقــة صناعيــة و كــذا ماكــودة إلــى 
ــونلغاز  ــرك س ــرى و كان حت ــق اخ ــب مناط جان
راجــع الــى الشــكاوي املتكــررة التــي تســتقبلها 
يوميــا بســبب ضعــف الكهربــاء يف الكثيــر مــن 
املناطــق و هــي الوضعيــة التــي تســبب خســائر 
للمواطنــن يف األجهــزة الكهرومنزليــة دون ان 
ــة. ــات الوصي ــن طــرف اجله ــم م ــم تعويضه يت

التعليــم  و  التكويــن  مديريــة  خصصــت 
ــر  ــزي وزو27مراكــز مــن أجــل توفي املهنيــن بتي
اســبوعيا3االف كمامــة بغيــة مواجهــة جائحــة 
ــن  ــار الوطــن م ــه أخب ــا علمت ــا حســب م كورون
ــة  ــة أن العملي ــة مضيف مصــادر مســؤولة باملديري
ــذي  ــى التصاعــدي ال ــروز املنحن جــاءت بعــد ب
اخــذه الوبــاء مــع األيــام األخيــرة حيــث قــررت 
املديريــة إيصــال هــذه احلصــة مــن األقنعــة 

غــرار  علــى  املصالــح  مــن  للعديــد  الواقيــة 
ــن و  ــب املواطن ــى جان ــة ال ــات التنفيذي املديري
ــات  ــي الســيما اجلمعي ــع املدن ــات املجتم فعالي
مــع مصالــح الواليــة و كــذا الشــركات و كانــت 
ــة خــالل  ــد ســبق وان وزع ــن ق ــة التكوي مديري
امتحانــات البيــام و البــاك االخيــرة علــى قطــاع 
التربيــة مــا اليقــل عــن 53الــف كمامــة لصالــح 

املترشــحين

ــزي  ــر بتي ــاالت اجلزائ ــح اتص ــت مصال متكن
وزو يف ظــرف وجيــز مــن حتقيــق عمليــات اجنــاز 
نوعيــة مــن خــالل شــق375كلم مــن األليــاف 
البصريــة عبــر مختلــف مناطــق الواليــة مــن 
اصل2100كلــم مقــررة يف إطــار توســيع عمليــة 
االســتفادة مــن هــذا املشــروع الهــام حســب 
مصــادر  الوطــن  ألخبــار  عنــه  كشــفت  مــا 
مســؤولة مــن املديريــة احملليــة مضيفــة أن نســبة 
ــة يف انتظــار  ــى حدود70باملئ ــت ال االجنــاز وصل
ــي األول  ــة الثالث ــل نهاي ــة قب ــتكمال البقي اس

ــة . ــنة املقبل ــن الس م

ــز  ــع حي ــه مت وض ــادر أن ــت ذات املص و أضاف
اخلدمة48جتهيــزا لتســريع وتيــرة تقــدم األشــغال 
ــا  ــا تراجع ــة كورون ــبب جائح ــت بس ــي عرف الت

نســبيا .
اتصــاالت  قامــت  و يف ســياق ذي صلــة 
اجلزائــر بربــط مــا اليقــل عن24ألــف زابــون 
النقــال  للهاتــف  الرابــع  اجليــل  بتقنيــة 
ــة  ــن العملي ــتفاد م ــكن اس ــف مس مبجموع14ال
التــي بلغــت لغايــة أمــس نســبة70باملئة يف 
ــة  ــع نهاي ــى م ــطر املتبق ــتكمال الش ــار اس انتظ

اجلاريــة الســنة 

مت احصــاء 600مشــروع اســتثماري لــم يــرى 
النــور عبــر اقليــم واليــة تيــزي وزو االمــر الــذي 
البلديــات  بعــض  احملليــة يف  التنميــة  راهــن 
ــار الوطــن مــن مصــادر  ــه اخب ــا علمت حســب م
املشــاريع  هــذه  جتميــد  ان  مضيفــة  مســؤولة 

االســتثمارية يعــود الــى عــدم حصــول أصحابهــا 
ــة  ــم مبزاول ــمح له ــة تس ــص قانوني ــى تراخي عل
نشــاطهم كمــا أن اغلــب املشــاريع توجــد يف 

ــاء ــب البن ــى جان ــل ال ــياحة النق الس
 جمعها جمال ع

ــبيطة  ــي ش ــري اخلارج ــن احلض ــز األم  حج
احملــالت  مختلــف  شــمة  بالطــارف  مختــار 
ــة  ــتوى مدين ــى مس ــط عل ــي تنش ــة الت التجاري
شــبيطة مختــار مــن حجــز كميــات معتبــرة مــن 
ــواد  ــذا م ــواع وك ــف األن ــن مختل ــغ م ــادة التب م
ــدون اي  ــة املصــدر ب ــم مجهول التنظيــف والتعقي
وســم أو عالمــة مت ضبطهــا معروضــة للبيــع 

علــى مســتوى محــالت جتاريــة أيــن قــدرت 
الكميــة اإلجماليــة ملــادة التبــغ احملجــوزة بـــ 
مختلفــة  أنــواع  مــن  وحــدة   2000 حوالــي 
)ســجائر  شــمة ، معســل ، شيشــة( فيمــا 
 99 بـــ  التعقيــم احملجــوزة  قــدرة كميــة مــواد 
ــالل  ــا مت خ ــن كم ــة باليدي ــم خاص ــدة معق وح
ــات  ــن حفاظ ــة م ــز مجموع ــة حج ذات العملي

األطفــال منتهيــة الصالحيــة باإلضافــة إلــى 
شــماريخ  مــن احلجــم الكبيــر. و بالتنســيق 
مــع مصالــح التجــارة املختصــة إقليميــا أجنــز 
ــى  ــة أرســلت إل ــات قضائي ــن ملف ضــد املخالف
ــى  ــم عل ــة حملاكمته ــة املختص ــات القضائي اجله

األفعــال املنســوبة لهــم. 
ف سليم

ف سليم
ــذا  ــن« أن ه ــار الوط ــي ل« أخب ــو احل ــول ممثل يق
التجمــع الســكاني الــذي تقطــن بــه أزيــد مــن 
ــنوات  ــى س ــأته إل ــخ نش ــود تاري ــمة يع 3 أالف نس
ــن اآلن  ــنة م ــل 30 س ــا قب ــى م ــات أي إل الثمانين
ورغــم تعاقــب الســنن واملجالــس الشــعبية البلديــة 
ــزري  ــزال م ــع ال ي ــات إال أن الوض ــاء القطاع ورؤس
للغايــة ال تهيئــة وال تعبيــد للطرقــات وال إنــارة 
فميــاه  العــام  بالتشــخيص  تنميــة  وال  عموميــة 
األمطــار ال تــزال تغمــر املنــازل باجلهــة الســفلية 
للحــي و األوحــال حولــت حيــاة الســكان والتالميــذ 
كابــوس  إلــى  الســن  وكبــار  الصغــار  واألطفــال 

حقيقــي مــع حلــول فصــل الشــتاء يف كل ســنة 
ــاه الشــرب حــدث وال حــرج  والتســربات املائيــة ملي
يقابــل كل ذلــك وعــود إنتخابيــة كثيــرة ينتظــر 
ــي  ــكان احل ــا س ــتمع له ــا كان إس ــيدها بعدم جتس
ــه لكــن  ــار ل مــرات ومــرات لتنميتــه وإعــادة اإلعتب
ــان  ــزال دار لقم ــنوات و ال ت ــرت الس ــه م يف النهاي
املواطنــن عــن  علــى حالهــا . وحتــدث هــؤالء 
الوضــع الكارثــي ملتوســطة »مــرمي بوعتــورة« التــي هي 
ــا  ــات محيطه ــث ب ــة حي ــة مزري األخــرى يف وضعي
عبــارة عــن مســتنقعات وبــرك مائيــة ورغــم كل 
النــداءات ملصالــح البلديــة مــن أجــل حتســن اإلطار 

املغيــي املواطــن إال أنــه ال حيــاة ملــن تنــادي ناهيــك 
عــن توقــف وتعثــر مشــاريع هامــة باحلــي علــى غــرار 
مشــروع تهيئــة النهــج الرئيســي ومشــروع إمتــام 
شــبكة الصــرف الصحــي  مــن جانبــه النائــب 
املكلــف باألشــغال والتنميــة احملليــة ببلديــة البونــي 
حــاج عمــار زهيــر ويف رده علــى إنشــغال املواطنــن 
أكــد بــأن بطاقــة تقنيــة يتــم حاليــا إعدادهــا إلعــادة 
التجمعــات  باقــي  اإلعتبــار للحــي علــى غــرار 
الســكنية األخــرى مشــيرا الــى أن مطالــب الســكان 
ــي  ــطر الثان ــغال الش ــتنطلق أش ــا س ــروغة وقريب مش

ــي . ــرف الصح ــبكة الص ــط بش للرب

سكيكدة
 جمعــــية ترقيـــة المجتمـــع المدنـــي جمعــــية ترقيـــة المجتمـــع المدنـــي
 وحـــي  وحـــي 700700 مسكــــن يحتجــــون مسكــــن يحتجــــون

مياه األمطار تكشف »بريكوالج« المشاريع المتعثرة بعنابة 
األوحـــال والبـــرك يحاصــــراناألوحـــال والبـــرك يحاصــــران

 سكــان حــي » المينيفـــور « ببلـــدية البونــــي سكــان حــي » المينيفـــور « ببلـــدية البونــــي

الطارف
أمـــن شبيـــطة مختــار يحجــز كمــية معتبــــرة من شمــة أمـــن شبيـــطة مختــار يحجــز كمــية معتبــــرة من شمــة 

أحتج، أمس، أعضاء جمعية ترقية املجتمع املدني و املواطنة لوالية سكيكدة، أمام مقر دائرة القل غربي 
والية سكيكدة، مطالبني والي الوالية بفتح حتقيق، فيما وصفوها بتماطل رئيس بلدية الشرايع يف 

تطبيق قرار هدم بناء فوضوي ألحد املقاولني أستحوذ على قطعة أرض كانت مخصصة إلجناز مدرسة 
ابتدائية لفائدة حي 700 مسكن و باقي السكان املجاورين للحي الذي يعرف توسعا كبيرا .

يعيش سكان حي املينيفور 
بالصرول ببلدية البوني 

بعنابة أيامُا صعبة بسبب 
التقلبات املناخية واألمطار 

الغزيرة املتساقطة يف اليومني 
األخيرين التي حولت احلي 
إلى مستنقعات مائية زيادة 

عن محاصرة األوحال للبيوت 
وجعل مهمة الدخول واخلروج 

إليها صعبة للغاية جراء 
إنعدام التهيئة احلضرية من 
تعبيد للطرقات وللمسالك 

الداخلية للحي وإجناز ملجارى 
مياه األمطار وغيرها .

 بجاية
إضـــــــراب جزئــــي يشــــــــل إضـــــــراب جزئــــي يشــــــــل 
خطـــوط النقــــل ما بيــن المـــدنخطـــوط النقــــل ما بيــن المـــدن

بسبب انعدام النقل المدرسي
تالميـــذ قريــة الصنـــادلــة تالميـــذ قريــة الصنـــادلــة 

بــذراع القائـــد يغلقـــون الطريــــقبــذراع القائـــد يغلقـــون الطريــــق

أخبار من تيزي وزو 
انجـــاز انجـــاز 375375كلـم من األليـاف البصريـةكلـم من األليـاف البصريـة

سونلغاز تشرع يف تركيب 30محوال كهربائيا

مديرية التكوين املهني تلتزما بتوفير
3االف كمامة كل أسبوع

إحصاء600مشروع استثماري مجمد
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ربورتـــاج 

صفاء كوثر بوعريسة

 عادة الوزيعة ، 
ال فرق فيها بين 

فقير وغني 
ثمشريْط''   '' أو   '' الوزيعة   ''   
توارثها  عادة   ، األمازيغية  بالّلغة 
والكبرى  الّصغرى  القبائل  أصحاب 
الّلحوم  توزيع  تعِني  إذ   ، جْد  عن  أبا 
الّطبقات ، فال ُيستثَن يف  على كاّفة 
ذلك فقيرًا كان أم غنّيا ، حيث يقوم 
أئمة املساجد أو حتى شباب وسكان 
خالل  من  التبرعات  بجمع  القرى 
قبيْل  عليها  ُيقدمون  تضامنّية  حملة 
يشترك  والتي  األغنام  شراء  عملّية 
ليقوموا   ، املنطقة  سكان  أغلب  فيها 
بأقسام  حلمها  وتوزيع  بنحِرها  بعدها 
متساوية بني عائالت املنطقة، ليأخذ 
كلٌّ نصيبه ، ما يزيد من تعزيز الروابط 

االجتماعّية وتقويتها .

تسجيل لألسامي  
وتوزيع للحوم مجانا 
بالعدل والتساوي 

تقع   ، بوعريريج  برج  شمال  يف 
تامزغا  جبال  أعالي   ، جعافرة  دائرة 
املنطقة  هذه  قرى  تقِدم   ، العريقة 
 ''  '' أعشابو   '' غرار  على  التاريخية 
 '' خليفة  آيث   ''   '' شكبو   ''  '' املاين 
ال  التي  ثمشريط  عادة  إحياء  على 
دون  مناسبة  دون  من  أو  مناسبة  متر 

والكبار  الصغار  يعرفها   ، إحياءها 
بطقوسها  إقامتها  على  ويحرصون 

وتفاصيلها الدقيقة .
يسجل   ، املواشي  نحر  ُقبيل 
ُبغية  أسماءهم  القرية  سكان  كل 
من  املجانية  حصتهم  من  االستفادة 
وبتكاثف  ذلك  وبعد   ، الوزيعة  حلم 
القرية  ورجال  الشباب  جهود  وتظافر 
 ، املواشي  ذبح  عملية  وبعد  أثناء 
الكبيرة  اللحوم  لكميات  تخصص 
متهيدا  لوضعها  البالستيك  فراش من 
أسماءهم  سجلت  من  على  لتوزيعها 
من قبل ، وهنا ال أحد أكبر أو افضل 

من أحد ، كّل بالتساوي .

عادة الوزيعة  
حضور يف كل 

مناسبة  ، وطقوس 
خاصة إلحياءها  

والقرى  األحياء  سكان  يغتنم    
املناسبات  القبائل  بجبال  واملداشْر 
النبوي  املولد  غرار  على  الدينية 
واألضحى  الفطر  عيدي   ، الشريف 
عادة  إلحياء  وعاشوراء   محّرم  وكذا 
حملي  فرصة  يرونها  ما   ، ثمشريط 
أفكار التفرقة والتعصب والطبقّية بني 
كل  تستفيد  أين   ، املجتمع  شرائح 
العائالت من حصتها ما يعطي صورة 
أن ال فرق إطالقا بني غني وفقير يف 
ذلك اليوم ، وُيصبح الّناس سواسية.  
باملناسبات  الوزيعة  عادة  ترتبط  وال 
حلول  مع  حتى  بل   ، فقط  الدينية 

مناسبة  دون  وكذا  الفالحية  املواسم 
يف كثيٍر من االحيان .

 ألبسة تقليدية  
وعزائم بالُجملة 

باجلبة القبائلية والبرنوس ، يحيي 
سكان القبائل عادة الوزيعة بكثيٍر من 
والتاريخ  املاضي  إلى  واحلنني  احلب 
والفتيات  الِفتية  تعود  الذي  العريق 
أحدا  يومها  ترى  ال   ، سماعها  على 
ويف  اخلاص  التقليدي  لباِسه  دون 
التي  بالوزيعة  ابتهاجا  احلنة  االيادي 
حول  والكبار  الصغار  فيها  يتجمع 

والئم كبيرة .
للّمة  فرصة  ثمشريط  وألن   
اخلاّلن واألهل واألصحاْب ، تعكف 
النسوة على إعداد طبق '' سكسو '' أو 
 ،  '' ثمشريط   '' بلحم  الكسكسّي''   ''
فيما ُتقام والئم جماعّية خارج البيوت 
أو داخلها، لُيعزم فيها األحباب ، يف 

جو من األلفة واألخّوة والّتسامح.
وتغّير  الّسنني،  تعاقب  مع    
األجيال، وتطّور احلال ، تبقى الوزيعة 
يف  يغرس   ، أمازيغي  ثقايف  موروٌث 
يعّلم  بينما  والتآخي،  احلب  الّصغار 
يف  األموال  صرف  معنى  الكبار 
عز  اهلل  من  مبباركٍة  اخليرّية  األعمال 
وجل الّذي حّثنا على الّتعاون ، ونبَذ 
على  وتعاونوا   '' والعنصرّية  الكراهّية 
اإلثِم  على  تعاوُنوا  وال  والتقوى  البّر 

والُعدوان '' املائدة ) 02( .

  ثمشريــط أو الوزيعــــة  عــادة إنسانيــة   ثمشريــط أو الوزيعــــة  عــادة إنسانيــة 
إلذابــــة الفروقـــــــات إلذابــــة الفروقـــــــات 

كثيرة هي عادات المجتمع الجزائري األصيل ، عادات متأصلة وثابتة كشموخ شجرة الزيتون في أعالي الجبال ، كعادة ‘’ ثمشريط ‘’ أو ما تعرف 
بالوزيعة وهي توزيع مجاني للحوم التي جاءت خصيصا لتذيب الفروقات بين أبناء المجتمع الواحد ، ولتعِطي صورة مفادها أن ال فرق بين ذاك أو 

هؤالء ، طالما يعيش الكل في كنِف أرٍض واحدة .

برج بوعريريــــج
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مع  أرضه  خارج   ،1-1 التعادل  عقب  بيرلو  وقال 
بينفينتو »ال يبدو لي أن األندية األخرى التي لعب فيها 
عامل  »إنه  وتابع  أيضا«.  عليه  تعتمد  تكن  لم  رونالدو، 
محفز للتحركات الهجومية واألهداف، ومن الطبيعي أنه 
عندما يوجد العب مبكانته، يعتمد تطور الفريق عليه.. 
بشكل  نظهر  أن  ويجب  يغيب،  األحيان  بعض  لكن يف 

جيد يف هذه املباريات«.
عن  راحة،  على  حصل  الذي  رونالدو،  وغاب 
وكانت  املوسم،  هذا  الدوري  يف  سابقتني  مواجهتني 
كروتوني  أمام  األرض،  خارج  أيضا   ،1-1 نتيجتهما 
هدف  تلقى  فريقه  ألن  باإلحباط،  بيرلو  وفيرونا.وشعر 
األول،  للشوط  الضائع  بدل  احملتسب  الوقت  يف  التعادل 

وسمح لبينفينتو بتحجيم خطورته يف الشوط الثاني.
يف  شباكنا  يسكن  هدف  أول  ليس  »هذا  وأضاف 

وإدراك  األداء،  تطوير  علينا  يجب  األول،  الشوط  نهاية 
أن املباريات ليست كلها متشابهة، والدقائق ليست كلها 
مختلف«.  بشكل  معها  التعامل  ويجب  أيضا،  متشابهة 
وواصل »عندما تتحول املباريات إلى العشوائية والفوضى، 
املباراة.. وإال  يجب أن نلعب بشكل جيد ونسيطر على 

سنعاني كما حدث اليوم«.
بينفينتو،  مدرب  انزاجي،  فيليبو  أبدى  املقابل،  يف 
سعادته باقتناص أول نقطة على اإلطالق يف الدوري من 

يوفنتوس، يف ثالث محاولة.
للهجمات  األمثل  االستغالل  يف  جنحنا  »إذا  وقال 
املرتدة، كان من املمكن أن نفوز.. للحصول على نتيجة 
إيجابية أمام يوفنتوس، يجب أن تسير كل األمور بشكل 

جيد معك، لكن الفريق قدم مباراة جيدة حقا«.
القسم الرياضي

أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس

»ال ينبغـــي االعتمــاد بشكــل كامــل علــى رونالـــدو«

غوارديــــوال: »الالعبــــــون 
يفقـــدون متعــة اللعــب«

قال بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي إن 
العبيه لم يستطيعوا التألق خالل الفوز -5 0 على 
بيرنلي يف الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم اول 
أمس بعد أن تسبب اجلدول املزدحم باملباريات يف 

امتصاص بعض املتعة من الرياضة.
وانتهى املوسم املاضي متأخرا بسبب جائحة 
يف  أيضا  تسببت  التي  املستجد  كورونا  فيروس 
وأبدى  أقل،  فترة  يف  ليقام  احلالي  املوسم  ضغط 
املباريات  املدربني عضبهم من جدول  العديد من 
الذي يعتقدون أنه ساهم يف زيادة اإلصابات بني 

الالعبني.
األسبوع  هزميته  عوض  الذي  سيتي،  ويحل 
املاضي أمام توتنهام هوتسبير وتقدم للمركز الثامن 
دوري  يف  بورتو  على  ضيفا  بيرنلي،  على  بفوزه 
فولهام يف  مواجهة  قبل  الثالثاء  غدا  أوروبا  أبطال 

الدوري يوم السبت.
أن  »األزمة  الصحفيني  غوارديوال  وأبلغ 
الالعبني بدأوا يفقدون متعة لعب كرة القدم. يف 
املاضي كان من اجلميل اللعب مرة واحدة أو مرتني أسبوعيا يف وجود اجلماهير. اآلن نلعب كل ثالثة أيام. 

سنذهب إلى بورتو من أجل الفوز ثم نستعد ملواجهة فولهام«.
وسجل سيتي عشرة أهداف يف أول ثماني مباريات قبل انتصار السبت وقال غوارديوال إن مهاجميه يجب 

أن يسجلوا املزيد من األهداف إذا أرادوا االحتفاظ مبواقعهم.
وزاد: »األهداف تساعدنا بالطبع. يجب على غابرييل جيسوس تسجيل أهداف. يجب على رحيم سترلينغ 
السبب هم موجودون هنا. األمر  لهذا  املزيد من األهداف.  أن يسجلوا  يلعب. يجب  أهداف عندما  تسجيل 

يتوقف على الالعبني وأدائهم يف امللعب«.

نيمار يحذر باريـس سان جيرمن
انتقد نيمار جونيور جنم باريس سان 
جيرمان أداء فريقه بعد التعادل مع بوردو 
2-2 يف اجلولة 12 من الدوري الفرنسي.
»كانال  شبكة  عبر  نيمار  وصرح 
بلس« الفرنسية: »قدمنا أداء متواضعا، 
بعض  فاتنا  لكن  هدفني،  سجلنا  نعم 
يف  سواء  التحسن  علينا  التفاصيل، 
األبطال«.  دوري  أو  بالدوري  مبارياتنا 
ولكن  باملباريات،  عادة  »نفوز  وأضاف: 
يف  معقدا  األمر  سيكون  نتطور،  لم  إذا 

الدوري أو دوري األبطال«.
املقبل  األربعاء  مواجهة  وعن 
الالعب  قال  يونايتد،  مانشستر  ضد 
البرازيلي: »نعلم متاما أهمية اللقاء، فهو 
ضد  املاضية  املباراة  عن  أهمية  يقل  ال 
أداء  أيضا  فيها  نقدم  لم  والتي  اليبزيغ، 

مميزا«.
»سنحاول  تصريحاته:  نيمار  وأمت 
بذل أقصى ما لدينا أمام مانشستر، لكن 
علينا أن نتطور ونلعب بشكل جماعي، 
وإال  أفضل،  بشكل  منظمني  نكون  وأن 
سيكون األمر صعبا«.وجمع بي إس جي 
6 نقاط يف 4 جوالت بدوري األبطال، بينما تعثر محليا يف آخر مباراتني بخسارة ضد موناكو 3-2 ثم التعادل 

مع بوردو 2-2.

قال أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، إن فريقه بحاجة لالعتماد بشكل أقل على نجمه، كريستيانو رونالدو. وذلك عقب الفشل مرة أخرى في الفوز بمباراة، في الدوري 
اإليطالي، دون الهداف البالغ عمره 35 عاما.

مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد

»رافينيــا تأقلــــم سريعـــا 
مـــــع البريميرليـــغ«

عبر مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد، عن سعادته بسرعة تأقلم الالعب اجلديد رافينيا يف صفوف فريقه 
واالرتقاء ملستوى الدوري اإلجنليزي املمتاز، بعدما هز اجلناح البرازيلي الشباك يف فوز فريقه 0-1، على مضيفه 

إيفرتون، الليلة املاضية.
وأحرز رافينيا هدفه األول مع ليدز يونايتد يف ثاني مشاركة له يف التشكيلة األساسية من البداية، بعد انضمامه 

قادما من رين الفرنسي يف أكتوبر املاضي.
ومرر رافينيا الكرة بني ساقي مدافع إيفرتون بن جودفري، قبل أن يرسلها إلى الشباك يف الدقيقة 79 من عمر 

اللقاء.
وبعد الفوز قال املدرب األرجنتيني املخضرم للصحفيني »لقد تأقلم بسرعة كبيرة يف الدوري املمتاز«. وأضاف 
بيلسا »املدير الرياضي فيكتور أورتا قال إنه )رافينيا( لديه القدرات املطلوبة للعب يف الدوري املمتاز وبالتالي فإنه 
كان على حق يف التعاقد معه«. وتابع »يتمتع بالكثير من القدرات واملهارات ويتحرك يف كل أنحاء امللعب ومن ثم 

فإنه مصدر قلق لدفاع اخلصم«.
وبعد الفوز تقدم ليدز يونايتد الصاعد حديثا إلى املركز 11 بني فرق البطولة العشرين برصيد 14 نقطة وسيلتقي 

يف اجلولة التالية يف اخلامس من ديسمبر املقبل مع تشيلسي اللندني يف العاصمة البريطانية.

اجلمهوريــة اجلزائريـــة الدميقراطيـــة الشعبيـــة 
والية المسيلة                                                                             السيد : رئيس المجلس الشعبي البلدي 

دائرة المسيلة                                                                                        إلى السيدا
بلدية المسيلة                                                                                 مدير وكالة النشر واإلشهار

إعـــــــــــــــــــــــالن

           يشرفني أن أحيل لكم إعالن لنشره بجريدتين وطنيتين أو خاصـــــة: 
للسيد: ديلمي إسماعيل | الحاج . 

من أجــل إنشاء مشـــــــروع : إنجاز مزرعة تربية األبقار الحلوبة . 
الكائــــــــــــن : مزرير ببلدية المسيلة دائرة المسيلة والية المسيـــلة

علما أن جميع مصاريف النشر وما شابه ذلك على عاتق المعني.
اعــــــــــــــــــــــــــــالن

           يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلديــــــــة المسيــــــــــلة . 
بأن السيــــــــد: ديلمي إسماعيل | الحــــــاج . 

قد تقدم بطلبه من أجل إنشاء مشروع : إنجاز مزرعة تربية األبقار -
 بالعنـــــــوان : مزرير ببلدية المسيلة دائرة المسيلة والية المسيلة 

بنـــــــاءا علــــــى القرار الوالئي رقــــــم 1525 بتاريــــــــخ 25 جويلية 2020
          يعين السيد/ دهيمي احمد محافظ محقق لكل االقتراحات و االعتراضات المصرح بهــــــــا بالمديرية 

التقنية الموجودة بالبلدية وذلك لمدة 15 يومــــا .

Akhbar elwatane  LE  30-11-2020

Akhbar elwatane  LE  30-11-2020

Akhbar elwatane  LE  30-11-2020
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

والية املسيلة
دائرة مقرة

بلدية مقرة
رقم :14 م ج /2020

وصل التسجيل التصريح بتأسيس جمعية بلدية 
- مبقتضى القانون رقم 12  - 06 املؤرخ يف : 18 صفر عام 1433  هجري

املوافق ل : 12/01/2012 يتعلق باجلمعيات .
- مت هذا اليوم:29/11/2020 تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس اجلمعية البلدية املسماة:

جمعية التضامن اوالد قويسم مشتة اوالد منصور بلدية منصور.
املقيمة: مشتة اوالد منصور بلدية مقرة.

برئاسة السيد: صحراوي اخلير
املولود بتاريخ: 19/09/1989 مقرة.

العنوان: مشتة اوالد منصور بلدية مقرة.
 رئيس املجلس الشعبي البلدي.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية املدية 

دائرة شاللة العذاورة
بلدية شاللة العطارة

وصل تسجيل التصريح بالتحديد
- مبقتضى القانون رقم 06-12 املؤرخ يف 18 صفر عام 1433 ه املوافق ل 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 17/11/2020 تسليم وصل لتسجيل التصريح بالتجديد 
اجلمعية احمللية املسماة : جمعية أولياء التالميذ ثانوية األخوة يسبع 

املقيمة : ثانوية األخوة يسبع
رئيس اجلمعية : بوزيداني النذير 

تاريخ ومكان االزدياد : 08/03/1964 بشاللة العذاورة
العنوان شاللة العذاورة



1السنة 02  - العدد 349 -االثنني  15 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 30 نوفمبر 2020م 1
أخبار الرياضات

املدير العام لشبيبة القبائل، بن عبد الرحمن:

»بوزيـــدي يعـــرف جيـــدا الفريــق »بوزيـــدي يعـــرف جيـــدا الفريــق 
وسنراهن عليـه للعــب األدوار األولـى«وسنراهن عليـه للعــب األدوار األولـى«

الجولة االفتتاحية لرابطة املحترفة األولى

وفـاق سطيـف يكشر عن وفـاق سطيـف يكشر عن أنيابه أنيابه 
وشبيبة الساورة تطيح  وشبيبة الساورة تطيح  بالمديةبالمدية

احتاد  مضيفه  على  سطيف  وفاق  فاز 
االفتتاحية،  اجلولة  قمة  يف   ،2-0 اجلزائر 
التي شهدت انتصار أندية جنم مقرة، شبيبة 
الساورة، احتاد بسكرة، بأولى مبارياتهم يف 
تكملة  حلساب  اجلديد،  الكروي  املوسم 
التي   ، بطولة  من  األولى  اجلولة  برنامج 
أربعة  بواقع  الفارط،  اجلمعة  انطلقت 

تعادالت من أصل أربع مقابالت.
على  باهرا  فوزا  سطيف  وفاق  وأحرز 
اجلولة  مقابالت  قمة  يف  اجلزائر،  احتاد 
اللحظات  »الوفاق«  وانتظر  االفتتاحية. 
الفريق  على  لُيجهز  املواجهة  من  األخيرة 
العاصمي، بفضل تغييرات موفقة للمدرب 
محمد  الشباب  أقحم  الذي  كوكي،  نبيل 
بتوقيعه  األخير  هذا  ليتألق  عمورة،  ملني 
لثنائية يف الدقيقتني 86 و)1+90(، مهديا 
وبهذا كشف  لوفاق سطيف،  الكامل  الزاد 
بلعب  نواياهم  عن  الفوارة«  »عني  أبناء 

األدوار األولى منذ شارة االنطالقة.
خارج  الساورة   شبيبة  فريق  وتفوق 
 ،1-0 بنتيجة  املدية  أوملبي  على  قواعده 
 ،74 الدقيقة  يف  احلمري  هدف  بفضل 
»النسور  أهداف  أولى  بذلك  مسجال 
رفع  وبهذا  اجلديد،  املوسم  لهذا  البشارية« 
التنقل  ظروف  رغم  الرهان  اجلنوب  أبناء 
بينما  ساعة.   15 ملدة  احلافلة  عبر  الصعبة 
االستقبال  فرصة  اجلديد  الصاعد  أهدر 

مبعقله لتحقيق انطالقة موفقة مبناسبة عودته 
إلى قسم األضواء.

وأوملبي  مقرة   جنم  مباراة  وشهدت 
الرمق  غاية  إلى  كبيرا  تنافسا  الشلف، 
»املخضرم«  املهاجم  منح  حينما  األخير، 
ألصحاب  الثالث  النقاط  بوقاش،  حاج 

الضيافة.
التهديف  بوابة  »النجم«  فريق  وافتتح 
عبر العايب يف الدقيقة 33، وأضاف دمان 
يف الدقيقة 61، الهدف الثاني، بينما عدل 
»الشلفاوة« على  لتشكيلة  الكفة  بلجياللي 
55، ويف  الدقيقة  وبركلتي جزاء يف  مرتني 
الدقيقة  بوقاش يف  يفك  قبل   ،85 الدقيقة 
األول  الفوز  ومينح  اللقاء  عقدة   )90+1(
لنجم مقرة.وحقق احتاد بسكرة األهم بفوزه 
0-1، بفضل هدف  على شبيبة سكيكدة 
عثماني يف الدقيقة 73، الذي استفاد من 
خطأ احلارس »السكيكدي«، ليسجل أبناء 
»روسيكادا« دخوال مخفقا مبناسبة عودتهم 
إلى أجواء قسم األضواء عقب 33 سنة من 

الغياب.
من  مبتورة  اجلولة  هذه  وكانت 
مواجهتي، احتاد بلعباس - مولودية اجلزائر 
بلوزداد،  شباب   - مليلة   عني  وجمعية 
الدور  املولودية والشباب يف  بسبب مشاركة 

التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.
م.هشام

مدربا  بوزيدي،  يوسف  تعيني  مت 
خلفا  القبائل،  شبيبة  لفريق  جديدا 
لم  الذي  الزلفاني،  يامن  للتونسي 
العمل يف  إجازة  التحصل  من  يتمكن 
وفق  بالتراضي،  النادي  ليغادر  اجلزائر 
املنتمية  التشكيلة  إدارة  من  علم  ما 
القدم  لكرة  األولى  الرابطة  بطولة  الى 
لشبيبة  العام  املدير  وأكد  احملترفة. 
الرحمن،  عبد  بن  نسيم  القبائل، 
استقدام النادي للمدرب اجلديد يوسف 
بوزيدي خلفا للتونسي يامن الزلفاني. 
وأفاد املسؤول قائال »توصلنا الى اتفاق 
عمله  سيبدأ  الذي  بوزيدي  مع  نهائي 
ألنه  الفريق  جيدا  يعرف  رجل  كونه 
األهداف  يخص  وفيما  فيه.  عمل 
املسطرة فأوضح بن عبد الرحمان أنهم 
اتفقوا مع بوزيدي للعب األدوار األولى 
بعيدا يف  والذهاب  الوطنية  البطولة  يف 

وأضاف  الكنفيدرالية.  كأس  منافسة 
الزلفاني،  على  احلفاظ  نريد  »كنا 
دفعنا  التدريب  شهادة  مشكل  لكن 
كان  لقد  بالتراضي.  عقده  فسخ  الى 
اإلشراف  ميكنه  وال  للوضع،  متفهما 
مت  وقد  املدرجات   من  الفريق  على 

ترسيم مغادرته قبل مباراة البرج«.
قاد  قد  التونسي  املدرب  وكان 
اجلمعة  يوم  املدرجات،  من  تشكيلته 
جمع  الذي  اللقاء  خالل  الفارط، 
وانتهى  البرج  أهلي  بالضيف  الشبيبة 
اجلولة  برسم   0-0 السلبي  بالتعادل 

األولى من البطولة.
اخلبر  »الكناري«  إدارة  وأوردت 
على موقعها الرسمي، اول أمس مرفقا 
على  يوقع  وهو  بوزيدي  املدرب  صورة 
العقد مع مسؤولني يف النادي من بينهم 

الرئيس شريف مالل.

النادي  إدارة  تذكر  لم  باملقابل، 
تربطها  الذي  العقد  مدة  القبائلي 
أن  بالقول  مكتفية  اجلديد،  باملدرب 
اخليار جاء بفضل االنطباع اجليد الذي 
تركه مع الفريق خالل موسم -2017

.2018
ويعد املوسم املذكور، هو األصعب 
بالنسبة للشبيبة يف السنوات األخيرة، 
إنقاذ  بوزيدي خاللها من  حيث متكن 
النادي من النزول الى الرابطة الثانية، 
نهائي  »الكناري«  بلوغ  يف  أسهم  كما 

كأس اجلزائر.
انتظار  يف  كبير  عمل  أن  ويبدو 
»القبائلية«،  للتشكيلة  اجلديد  املدرب 
واألخضر  االصفر  النادي  الى  العائد 
البداية  الى  بالنظر  إطفاء،  كرجل 

املتعثرة أمام أهلي البرج.
محمد هشام

رابطة أبطال إفريقيا

مولودية الجزائـر تعود إلى الديار مولودية الجزائـر تعود إلى الديار 
بتعــادل ثميــن مـن البنيــنبتعــادل ثميــن مـن البنيــن

اجلزائر  مولودية  فريق  تعادل 
أمام مضيفه بوفل دو بورغو البنيني 
مبلعب  امس  أول   1-1 بنتيجة 
ببورتو-نوفو،  غول«  دي  »شارل 
التمهيدي  الدور  ذهاب  برسم 
لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.

السباقة  املولودية  وكانت 
عن  التهديف  باب  الفتتاح 
الدقيقة  يف  ربيعي  ميلود  طريق 
البنيني  النادي  أن  غير   ،26
مونوا  بواسطة  النتيجة  عدل 
فيينتوال يف الدقيقة 72. وجترى 
يوم  الفريقني  بني  اإلياب  مباراة 

4 ديسمبر مبلعب 5 جويلية.
تعرض الدولي اجلزائري يوسف عطال، 
قد  جديدة  إلصابة  الفرنسي،  نيس  مدافع 
جتبره على الغياب لفترة معتبرة عن مباريات 

فريقه.
فقد أعلن النادي الفرنسي، يف بيان عبر 
إلصابة  تعرض  عطال  أن  الرسمي،  موقعه 
يف الفخذ، خالل مباراة فريقه األخيرة ضد 
سالفيا براغ التشيكي، ضمن اجلولة الرابعة 

من الدوري األوروبي.
يتمكن  لن  عطال  أن  إلى  البيان  وأشار 
اجلولة  إطار  يف  ديجون،  أمام  املشاركة،  من 
الـ12 من الدوري الفرنسي. كما أكد باتريك 
فييرا، مدرب نيس، أن حالة عطال تتطلب 
قبل  األقل،  على  ساعة،   48 ملدة  االنتظار 
خالل  تقييمها  وسيتم  الفحوصات،  إجراء 
الساعات القليلة املقبلة، لتحديد مدة غياب 

الالعب عن صفوف الفريق.
وكان عطال قد تعرض إلصابة قوية يف 

أوتار الركبة، مع انطالق املوسم، وحتديًدا يف 
اجلولة  ضمن  جيرمان،  سان  باريس  مباراة 

الرابعة من الدوري.

سيغيب عن املنافسة لفترة طويلة

يوســـف عطـــال يتعــــرض يوســـف عطـــال يتعــــرض 
إلصابــة جديــــــدةإلصابــة جديــــــدة

بيان  يف  الصفاقسي  النادي  أعلن 
موقع  على  الرسمية  صفحته  عبر 
أنه  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
الالعب  مع  التعاقدية  اإلجراءات  أمت 

اجلزائري  صبري شرايطية.
اتفاق مع  إلى  وتوصل الصفاقسي 
العب بارادو صبري شرايطية، لتوقيع 
عقد ملدة موسم على سبيل اإلعارة مع 
أحقية الشراء. ويشغل شرايطية مركز 

املاضي  املوسم  لعب  وقد  أيسر،  ظهير 
مع نصر حسني داي.

الصفاقسي  النادي  أعلن  كما 
بصفة  التعاقدية  اإلجراءات  أمت  أنه 
زكرياء  اجلزائري  الالعب  مع  رسمية 
عقدا  وقع  قد  كان  الذي  املنصوري 
نوفمبر اجلاري   5 يوم  أوليا يف اجلزائر 
أعمال  وكيل  حينها  أكد  مثلما 

الالعب نسيم السعداوي.

فريق  مهاجم  أن  إلى  يومها  وأشار 
عقد  وقع  منصوري  زكرياء  بارادو 
على  الصفاقسي  للنادي  انضمامه 
مع  واحد  موسم  ملدة  اإلعارة  سبيل 

أحقية الشراء.
يذكر أن النادي الصفاقسي كان قد 
أعلن منذ يومني أنه أمّت صفقة االنتقال 
الغابوني  الدولي  للمهاجم  الرسمي 

ماليك إيفونا بعقد ميتد ملوسمني.

الصفاقســي يعلــن رسميا ضم الجزائرييـن الصفاقســي يعلــن رسميا ضم الجزائرييـن 
شرايطيـــــة ومنصـــــوريشرايطيـــــة ومنصـــــوري
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هشام شريف املتوج بجائزة أحسن مشروع دولي يف تركيا لـ أخبار الوطن :هشام شريف املتوج بجائزة أحسن مشروع دولي يف تركيا لـ أخبار الوطن :

 »أطمــــح لتجسيـــــد  »أطمــــح لتجسيـــــد 
مشـــروعــي فــي الجزائـــر«مشـــروعــي فــي الجزائـــر«

- بداية من هو هشام شريف ؟ 
ــة  ــة تبس ــل والي ــام، أصي ــريف هش ــم ش   محدثك
وبالضبــط مدينــة الشــريعة، عمــري 28 ســنة، حاصــل 
علــى الدكتــوراه يف علــوم البصريــات واإللكتروبصــري 
ــة،  ــك الدق ــات وميكاني ــي للبصري ــد الوطن ــن املعه م
جامعــة فرحــات عبــاس ســطيف 1، التــي كانــت مــن 
ــدأت  ــا، ب ــت فيه ــي أن درس ــدار يف حيات ــل األق أجم
ــرة  ــا مباش ــتر، بعده ــنوات ماس ــس س ــواري بخم مش
للدراســات العليــا أيــن وفقنــي اهلل للتخــرج يف ظــرف 
ــا يف  ــدا إكماله ــهال أب ــن س ــم يك ــنوات ول ــالث س ث
ــي  ــواري اجلامع ــة مش ــى، طيل ــي األدن ــا القانون وقته
ــا  ــة وصــرت رئيســا لنادين ــوادي العلمي احتككــت بالن
ــا   ــطيف فرئيس ــة س ــوادي جامع ــقا لن ــم منس ــد ث باملعه
للتجمــع الوطنــي للنــوادي العلميــة الــذي نظمتــاه 

ــي. ــنتني بجامعت ــذ س من
ــر علــى توجهاتــي  ــر كبي ــة أث كانــت لهــذه التجرب
ــة  ــكار اإلبداعي ــر األف ــال تطوي ــرت مج ــة فاخت العلمي
ــوج  ــن تخصصــي والول ــي بالتمكــن م ــذي ســمح ل ال
إلــى مياديــن أخــرى مثــل الفالحــة، البيطــرة، مشــاريع 

ــة والروبوتيــك. ــوارد املائي احلفــاظ علــى امل
 ومنــذ تخرجــي العــام الفــارط وأنــا أعكــف علــى 
ــاتذة يف  ــة واألس ــدة الطلب ــة لفائ ــدمي دورات تكويني تق

ــات البحــث العلمــي. ــكار وتقني ــورة األف ــن بل ميادي
 ومــن جهــة أخــرى أشــارك يف  املســابقات الوطنيــة 

والعامليــة للبحــث عــن مســتثمرين يتبنوا مشــاريعي.
 خــالل الســنتني املاضيتــني حتصلــت علــى املرتبــة 
ــن طــرف  ــا يف حتــدي الفالحــة املنظــم م ــة وطني الثاني
وزارة التعليــم العالــي عــن طريــق الوكالــة الوطنيــة 
ــث يف  ــي للبح ــز الوطن ــث واملرك ــج البح ــني نتائ لتثم

ــة. ــق اجلاف املناط
املؤسســات  حتــدي  يف  األولــى  املرتبــة  أيضــا 
الناشــئة املنظــم مــن طــرف حاضنــة املشــاريع إينوفاكو.
ــي  ــد الوطن ــة باملعه ــراع وطني ــراءة اخت ــجلت ب س
للملكيــة الصناعيــة ملشــروع فالحــي شــاركت بــه 

يف  بقة بعدهــا  منــاء الدوليــة .مســا

حدثنا عن مسابقة مناء الدولية التي 
شاركت بها موخرا؟

منــاء هــي مســابقة دوليــة أطلقتهــا حاضنــة أعمــال 
ــك اإلســالمي  ــن البن ــل م ــا' بتموي ــة تســمى 'بن تركي
التركــي والعديــد مــن الشــركات واملنظمــات الدوليــة، 
تهــدف الســتقطاب املشــاريع الواعــدة الحتضانهــا 
وتطويرهــا بغــرض عرضهــا علــى مســتثمرين حتــى ال 

ــداع حبيــس العقــول. يبقــى اإلب
ــن 190  ــد م ــابقة أزي ــى املس ــا عل ــل قدمن  وبالفع
ــاء  ــيات مت انتق ــدان واجلنس ــف البل ــن مختل ــروع م مش
80 مشــروع منهــا بعــد دراســة جدواهــا، ثــم بعــد 
ــم  ــروع ليت ــل 32 مش ــاروا أفض ــرة اخت ــروض املباش الع
ــراء  ــع خب ــن م ــن التكوي ــهر م ــدة 3 أش ــم م احتضانه
دوليــني وذلــك لتحديــد أحســن ثمانــي )08( مشــاريع 
مجديــة وجاهــزة لطلــب الدعــم واحلمــد هلل كنــت مــن 
الثمانيــة وفزنــا باللقــب وبجوائــز ماليــة وتلقيــت رســالة 
إهتمــام مــن مســتثمر تركــي يريــد االســتثمار معنــا يف 

ــروع. املش
- كيف عشت املسابقة و التجربة يف 

تركيا؟
أطلقــت املســابقة يف شــهر فيفــري قبــل إعــالن 
احلجــر الصحــي وغلــق املطــارات وكان املبرمــج أن 
املشــاريع حتتضــن حضوريــا بتركيــا، ولكــن احلالــة 
الصحيــة الطارئــة منعتنــا مــن االنتقــال ،لكــن بالنســبة 
ــررت  ــوز، فق ــي بالف ــام حلم ــا أم ــن عائق ــم تك ــي ل ل
ــي  ــال املرئ ــق االتص ــن طري ــل ع ــتكمال كل املراح اس
عــن بعــد، خاصــة وأن حاضنــة بنــا متتلــك منصــة 
ــام   ــدم املشــاريع وامله ــع نســبة تق ــة لتتب ــة ذكي إلكتروني

املنجــزة .
وهــذا حفزنــي أكثــر علــى التقــدم وقــد كنــت يف 
تركيــا مــن غرفتــي الصغيــرة وأمــي بجانبــي تســاندني 
ــي مؤخــرا' أســأل اهلل أن يســكنه فســيح  ــاة أب ــد وف بع
جناتــه' وهكــذا وصلنــا هــذه املرحلــة التــي أحمــد اهلل 

عليهــا.
- حدثنا عن مشروعك املتوج الذي 

شاركت به يف مسابقة مناء؟
مشــروعنا ســميناه Eco’O وهــو 
تقنيــة إلكترونيــة جديــدة تســاعد 
ــاه الســقي  ــى اقتصــاد مي عل
باملائــة   70 بنســبة 
ــتخدام  باس

الظواهــر  وباســتغالل  االصطناعــي  الــذكاء 
كبــراءة  ســجلناها  املشــروع  فكــرة  الطبيعيــة، 
اختــراع باملعهــد الوطنــي للملكيــة الصناعيــة.
 - ملاذا اخترت هذا املشروع بالذات و كيف 

جاءتك الفكرة إلجناز هذا املشروع؟

يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا )منطقــة مينــا( 
تعانــي مــن أزمــة متزايــدة يف املــوارد املائيــة وهــذا مــا 
ميــس مباشــرة األمــن الغذائــي، انطالقــا مــن هــذه 
اإلشــكالية جــاءت فكــرة دراســة فكــرة أنظمــة الســقي 
احلاليــة التــي لــم توفــر حلــوال كبيــرة . وبحكــم 
خبرتنــا يف مجــال اإللكترونيــك والــذكاء االصطناعــي 
معــي  بــل  املشــروع  يف  وحيــدا  لســت  وباملناســبة 
مســاعدي ضحــوة الهــادي وهــو أســتاذ إلكترونيــك 
واملســؤول عــن اجلانــب التقنــي يف املشــروع، قلــت 
ــة  ــلوك النبت ــة س ــي لدراس ــذكاء اإلصطناع ــا ال وظفن
ــل  ــة، وبالفع ــقي بدق ــة للس ــة الالزم ــد الكمي لتحدي
ــة  ــات النبت ــر حاجي ــادي يوف ــام اقتص ــى نظ ــا إل وصلن
ــع  ــة م ــى 70 % باملقارن ــل إل ــاد يص ــاء بإقتص ــن امل م

التقنيــات احلاليــة .

- هل واجهتك صعوبات و عراقيل
  قبل التحاقك باملسابقة؟

التواصــل  مواقــع  مــع  اليــوم،  زمننــا  يف  هــو 
ــا  ــا يومي ــر علين ــرص مت ــن الف ــر م ــي، الكثي االجتماع
وتســجيلنا فيهــا لنجــرب حظنــا ونطــرح أفكارنــا ال 
يكلفنــا شــيء يف احلقيقــة!، ولكــن قــد جنــد مــن يرســم 
ــدم  ــي ال يتق ــات ك ــات واملطب ــا املعيق ــه دائم ــه عقل ل
ورمبــا هــذا نتــاج أفــكار ســلبية نتغــذى بهــا يوميــا. وأن 
تنهــض باكــرا مــن هــذا النــوم العميــق الــذي يحجــب 
عنــك النــور، يف حــد ذاتــه إجنــاز عظيــم. يف رأيــي ال 
ــات  ــاك حتدي ــل هن ــات، ب ــات وال صعوب ــد معيق توج
يجــب أن ننفــض غبــار عقولنــا ونخوضهــا لنكــون أو ال 

ــون. نك

 - ماذا سيلي  هذا التتويج؟

ــى ، ســيكون  ــي مشــاريع األول ــج الثمان ــد تتوي بع
أتــراك  مســتثمرين  مــع  القادمــة  األيــام  لقــاء  فيــه 
ــم  ــرض عليه ــال لنع ــة األعم ــم حاضن ــب جتلبه وأجان
مشــاريعنا اجلاهــزة لالســتثمار بغــرض تبنيهــا وإطالقهــا 

يف الســوق العامليــة.

-  فيما تفكر بعد تتويجك؟ و مالذي 
تطمح إليه؟

التتويــج مــا هــو إال نقطــة االنطــالق يف التحــدي، 
ــه منافســني يف امليــدان.  ــة وفي خاصــة وأن البيئــة صعب
لكــن نطمــح اآلن لوضــع أساســات املشــروع ونبــدأ هنــا 
ــرا مــن مشــكل تســربات  ــي كثي ــا تعان ــر ألنه يف اجلزائ
ــة  ــاه خاص ــر املي ــكل تبخ ــقي، مش ــب الس ــاه أنابي مي
يف املناطــق اجلافــة وشــبه اجلافــة والنقــص العــام يف 
امليــاه العذبــة، ونتمنــى أن نلقــى الدعــم وأن تفتــح لنــا 
األبــواب كشــباب طمــوح يريــد اخليــر للبــالد والعبــاد 

ــر اإلقتصــاد. ويســعى للمســاهمة يف تطوي

 - هل تفكر يف جتسيد مشروعك
و تطويره يف بلدك؟

ــا مرتــني بتكفــل كامــل  يف احلقيقــة ذهبــت ألوروب
مــن اجلامعــة اجلزائريــة، وعــدت مبحــض إرادتــي ألنــي 
ــأن الباحــث عــن النجــاح يجــب أن يجــده يف  ــن ب أؤم
بــالده وإذا خــرج منهــا يكــون بيــده منتــوج صنعــه 
ببــالده ليبيعــه خارجهــا، لذلــك سياســة مشــروعنا 
واضحــة وهــي أن يكــون املقــر املركــزي باجلزائر ويســوق 
ــل الوصــول للتصديــر  ــة قب ــوج فيهــا ســنة كامل املنت
لبلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا كإســتراتيجية 

ــة. ــة القادم ــنوات اإلنتاجي ــيير الس تس

- هل تلقيت الدعم من الدولة أم كانت كل 
خطواتك من أموالك اخلاصة؟

كمــا ســبق وقلــت، الســنة املاضيــة فــزت باملرتبــة 
الثانيــة وطنيــا يف مســابقة مشــاريع مبتكــرة نظمتهــا وزارة 
ــة لتثمــني  ــة الوطني ــق الوكال ــي عــن طري ــم العال التعلي
ــا  ــا بعده ــن خالله ــي اســتفدت م ــج البحــث  الت نتائ

بتكويــن 
والتســويق  املشــاريع  إدارة  يف  مكثــف  خــاص 
ــب  ــن جان ــرا م ــا كبي ــي دعم ــذا كان ل ــال وه واالتص
التعمــق يف أبجديــات إنشــاء املؤسســات، وبعدهــا كان 
ــود  ــه وع ــئة وفي ــات الناش ــر املؤسس ــع وزي ــاء م ــي لق ل
ــة  ــة الوطني ــالق املنص ــد إط ــا بع ــور قريب ــرى الن ــا ت رمب

للمؤسســات الناشــئة واملشــاريع املبتكــرة. 

حاورته: نسيبة شالبي

 املشروع هو  تقنية إلكترونية تساعد على اقتصاد مياه السقي

 كلمة أخيرة أو رمبا رسالة تود أن توجهها للشباب؟ 
يف األخيــر يجــب أن أنــوه أن اجلزائــر تضــم طاقــات كبيــرة غيــر مســتغلة، وال أخفيكــم 
القــول أن اختيــاري لهــذا الطريــق وراءه دافــع آخــر وهــو شــبح البطالــة الــذي يعانــي منــه 
اليــوم أزيــد مــن 10000 دكتــور وحامــل لشــهادة املاجســتير فاجلزائــر، هــي طاقــات هائلــة 
مهمشــة والتــي يجــب مــن الــوزارة توظيفهــم مباشــرة، جميعــا، وهــذا أقــل شــيء يقــدم 

للنخبــة. اجلزائــر بلدنــا ونطمــح أن نســاهم يف رقيهــا وتطورهــا املســتمر، حتيــا اجلزائــر.

أكد الدكتور هشام شريف »لــ أخبار الوطن« يف  أول لقاء صحفي له بعد تتويجه 
مبسابقة مناء الدولية عن مشروع) Eco’O ( أن مشروعه سيتم عرضه األيام 

القادمة على مستثمرين أتراك و أجانب بغرض تبني املشروع و إطالقه يف السوق 
العاملية و أنه يطمح لتجسيده يف اجلزائر و يتمنى أن يتلقى الشباب اجلزائري 

السيما خريجي اجلامعات الدعم من الدولة ألنها تضم طاقات كبيرة غير مستغلة 
كونها تسعى لتطوير االقتصاد يف اجلزائر .
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تعلن مديرية النشــاط اإلجتماعــي لوالية بجاية عن مناقصة وطنية مفتوحة مع وجوب 
توفر القدرات الدنيا قصد إجناز مقر مديرية النشاط اإلجتماعي و التضامن مع مسكن 

وظيفي.
اجلزء الرابع : التدفئة املركزية 

اجلزء اخلامس : اقتناء و تركيب أجهزة احملول الكهربائي 

فعلى املؤسسات املؤهلة يف أشعال البناء نشاط رئيسي الدرجة 03 فما فوق و املهتمة بهذه 
املناقصة . سحب دفتر الشروط من مقر مديرية النشاط اإلجتماعي و التضامن الكائن بطريق 

تقليعت احدادن بجاية.
- العروض تكون مرفقة بالوثائق القانونية التالية :

 01- ملف الترشح :
- التصريح بالترشح  
- التصريح بالنزاهة

- القانون األساسي للشركة 
- الوثائق املتعلقة باألشخاص املخولني لاللتزام بالشركة 

- شهادة التأهل و التصنيف املهنيني 
- نسخة من شهادة آخر إيداع احلسابات االجتماعية للمؤسسات 

- احلسابات املالية الثالثة األخيرة 2019/2018/2017
- قائمة الـموارد البشرية التي ستوظف يف املشروع مع السيرة الذاتية و الشهادات 

- قائمة العتاد الـموجه للمشروع مصحوبة بالبطاقة الرمادية 
- املرجع املهنية )شهادة حسن اإلجناز( مع ذكر الـمبالغ الـمنجزة

- نسخة من السوابق العدلية ال تتجاوز ثالثة أشهر
- نسخة من السجل التجاري مصادق من طرف مصالح الغرفة الوطنية للسجل التجاري 

- العرض التقني : 
التصريح باإلكتتاب 

كل وثيقة تسمح بتقييم العرض او كل وثيقة مبررة 
يجب الكتابة يف الصفحة االخيرة من دفتر الشروط كلمة )قرء و قبل(

 02- العرض املالي :
- رسالة تعهد 

- دفتر التعليمات اإلستثنائية :
         - بنود إدارية 

        - بنود تقنية عامة 
-    جدول األسعار الو حدوية ممضي من طرف املتعهد  

-     الكشف الكمي و التقدير ممضي من طرف املتعهد 
-     يف حالة وجود مجموعة مقاولني العرض يجب أن يكون ممضي من طرف رئيس املجموعة 

تدرج العروض يف ثالثة أظرفة مختلفة يحتوي كل منهما على : 
1       ملف الترشح

2     العرض التقني 
3      العرض املالي 

توضع األظرفة يف ظرف خارجي مبهم التسمية ، ال يحمل سوى العبارة التالية :
مناقصة وطنية مفتوحة مع وجوب توفر القدرات الدنيا رقم 001/2020

مشروع إجناز مقر مديرية النشاط اإلجتماعي و التضامن مع مسكن إلزامي 
اجلزء الرابع : التدفئة املركزية 

اجلزء اخلامس : اقتناء و تركيب أجهزة احملول الكهربائي 

»  تعهد ال يفتح  «
إجناز مقر مديرية النشاط اإلجتماعي و التضامن من مسكن وظيفي 

يجب أن يودع العرض يف األجال احملددة على مستوى مديرية النشاط اإلجتماعي و التضامن 
لوالية بجاية الكائن بطريق تقليعت إحدادن 06000 بجاية .

-       حدد آخر أجل إليداع العروض بخمسة عشر )15( يوما ابتداءا من أول صدور هذا اإلعالن 
يف النشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي )BOMOP(   و اليوميات الوطنية على الساعة 

الثانية عشر )12( صباحا 
-       فتح العروض حدد الخر يوم موافق النتهاء إيداع العروض على الساعة الواحدة و النصف 

زواال )13H30( و يف حالة تزامن هذا مع يوم عطلة يؤجل فتح الظروف إلى اليوم املوالي يف 
نفس الساعة .

-      املتعهدين يف استطاعتهم التعهد جلزء واحد او للجزأين 
-       يبقى املتعهدين ملزمني بعروضهم ملدة مائة و خمسة   )105(يوما

-      العروض احلاملة عن طريق البريد لن تأخد بعني االعتبار 
-      كل الظروف و املتأخرة و الغير مستوفاة للشروط سوف ترفض 

-      املتعهدين او املمثلني عن الشركة مدعوين حلضور جلسة فتح الظروف

اجلمهوريــة اجلزائريـــة الدميقراطيـــة الشعبيـــة 
واليـــــة بجاية 

مديريــــة النشــاط اإلجتماعــي و التضامـــن 

مناقصة وطنية مفتوحة مع وجوب توفر القدرات الدنيا 
رقم  2020/001

اجلمهوريــة اجلزائريـــة الدميقراطيـــة الشعبيـــة 
والية اجلزائر

مديريــــة  الشباب  و الرياضة و الترفيه 
إعالن عن طلب عروض  مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم ...../2020

جراح
جراح

املوالي

قسنطينة



اإلبداع  سماء  في  أطّل  اسمٌ  حمو،  فريال 
مثقفة،  واعية  وكاتبٌة  جامعية  طالبة  األدبي، 
أوال  »أكون  شعار  ترفع  وهي  الساحة  إلى  دخلت 
رائعة،  كتابات  تقدّم  أن  إمّا  أنها  بمعنى  أكون« 
رائعة  الفكرة،  راقية  السرد،  البنية سليمة  قوية 
كتاب  بين  وجود  لها  يكون  فال  وإال  األسلوب، 

وكاتبات جيلها من الكتاب الشباب في الجزائر.
ترفرف  أن  على  فريال  العزم  عقدت  وقد 
والثقافي  اإلبداعي  الفعل  سماء  في  مغرّدة 
ويجعلهم  ويشدهم  القراء  يجذب  الذي  الجميل 
فقد  الجميل،  الخيال  عالم  في  معه  يسبحون 
خرجت إلينا بمجموعة نصوص منشورة في عدة 
وقبوال  كبيرا  نجاحا  القت  ودولية،  وطنية  مجالت 

من القراء. 
أو  قصيرة  قصصًا  ـ  السردية  كتاباتها  جاءت 
اإلنساني  الهمّ  فتجسّد  تتالحق  صورًا  خواطر-، 

في مختلف أبعاده، فهي حينًا تتحدث عن الحياة 
وظروفها،  وانعكاساتها  ومتغيراتها  االجتماعية 
التفاصيل  تفاصيل  في  تخوض  أخرى  وأحيانًا 
الذي  المجتمع  في  المتوّلدة  اإلنسانية  للعالقات 
العربي  للمجتمع  مصغّرًة  صورًة  يعكس  بدوره 

برمّته.
ذات  الجامعية  الشابة  كتابات  يميّز  ما  إّن 
اللغوي،  والمخزون  األسلوبي  الثراء  ربيعا، هو   20
بشاعرية  فإذا  واحد،  آن  في  الخيال  واستدعاء 
إبداع  ليتداخل  سردّية،  نصوصًا  تّلون  منسابة 
بإمكانيات  كاتبة  نَفِس  في  وقاصة  مبدعة 
أكاديمية في األدب العربي رغم تخصصها العلمي، 
كيف  فعرفت  به،  تفرّدت  اإلبداعي  التمازج  هذا 

تستخدم أدواتها لتنطق إبداعًا وتميّزًا.
وما يوحي بأن ابنة عين الحجل »فريال رابح 
حمو« تسير في حياتها ككاتبة صاعدة من نجاح 

إلى نجاح أكبر منه، ومن خطوة نحو الرقي والسمو 
والرفعة إلى خطوة أفضل منها، ومن جمال وروعة 
إلى أكثر جماال وأكثر روعة، وفي هذا مؤشر واضح 
قوي إلى أننا أمام كاتبة وقاصّة واعدة ينتظرها 

مستقبل مشرق في عالم القصة والخاطرة. 
16 جويلية  مواليد  من  فريال حمو،  المبدعة 
تخصص  األولى  بالسنة  جامعية  طالبة   ،2000
الحجل مدينة  ابنة عين  والحياة،  الطبيعة  علوم 
القصص  يرسم  مميز  قلمٌ  واإلبداع،  المواهب 
بطقوسها  وأدبية  فنية  لوحات  ويصوّر  رسمًا، 
وشخوصها التي خلقتهم لعالمها الخاص، فتعيد 
سرد األحداث واقعيًّا وخياليًّا، وتنجح أيّما نجاح 
في هذا التمازج بين الواقعي والمتخيّل، مؤكدة 
في ذلك كله على إرثٍ ثقافي ومعرفةٍ مُكتَسبةٍ 

وروٍح فيّاضةٍ باألحاسيس والمشاعر واإلبداع.

طارق  الجزائري  واألكاديمي  للدكتور  صدر 
األكاديمي  الكتاب  مركز  عن  جديد،  كتاب  بوحالة 
قراءة  بركوست،  سرير  »على  عنوانه:  باألردن، 
اهلل  عبد  عند  الثقافي  النقد  نظرية  في  نقدية 

الغذائي«.
النقدية  القضايا  من  جملة  الباحث  يتناول 
وتطبيقية،  تاريخية  جوانب  في  ويبحث  الهامة 
وقد خصص الفصل األول للبحث في مفهوم ونشأة 

النقد الثقافي وتطوره.
النقد  مرجعيات  فدرس  الثاني  الفصل  أما 
وفيه  الغذامي،  السعودي  الناقد  عند  الثقافي 

تناول هذا النقد عند أسماء عربية وغربية.
وفي الفصل الثالث قرأ المنهج النقدي الثقافي 
عند الغذائي بحث المنظومة اإلصالحية واإلنسان 
البقافية، وموضوعات الشعر والفحولة، الطاغية، 

الصمت، صراع األنساق.
علي  البروفسور  للدراسة  التقديم  كتب  وقد 
مهمة  علمية  إضافة  الكتاب  بأن  وقال  خفيف، 

الشكل  حيث  من  العربية،  الجزائرية  للمكتبة 
والمحتوى ومن حيث األسلوب العلمي.

بوحالة  طارق  والكاتب  فاألكاديمي  للتذكير 
وله  ميلة،  بوصوف،  الحفيظ  عبد  بجامعة  أستاذ 
دراسات في مجالت وكتب منشورة ومساهمات في 
الدارس  الجديد  الجيل  من  وهو  دولية،  ملتقيات 

للمسألة الثقافية. 

حملت  جديدة  رواية  والتوزيع  للنشر  يوتوبيا  دار  أصدرت 
عنوان »عثرات الحياة« للكاتبة نور الهدى بن طيبة.

الحياة  عثرات  حول  أحداثها  تدور  الرواية  فإن  الدار،  وحسب 
منتصرًا  منها  يخرج  من  هناك  إنسان،  كل  لها  يتعرض  التي 
وهناك من يخسر، وإذا تعّثر اإلنسان فهذا ليس باألمر المخجل، 
أشخاٍص  بسبب  األمل  ويفقد  يستسلم  ال  أن  هو  األهمّ  بل 
لّذة النّـــجاح تكون حين يمرّ بتجارب  فتتالشى أحالمه، ألن 
تقوّيه الِجتياز األزمات، وال يوجد إنسان لم يذق طعم الخذالن 
ألنه قانون كونيٌّ ليتقوّى، حيث تتمحور على شخصية »آنجي« 
التي تتعرض للعديد من المطبات والمواقف الحياتية القاسية، 

مواجهة إياها.
يذكر أن نور الهدى بن طيبة من مواليد 22 جوان 1994 بمدينة 
 ،Tos مغنية التابعة لوالية تلمسان مدربة السوروبان لألطفال
كاتبة وفنانة تشكيلية أيضا.                                         صارة. ب

للمخرج الصحفي رضا مناصل، يوم السبت  الحراك«  القصير »هدف  الوثائقي  الفيلم  توّج 
المنقضي، بجائزة أفضل تركيب )مونتاج( في »مهرجان بوذا السينمائي الدولي«، الذي أقيم في 

مدينة بيون الهندية، حسبما علم لدى طاقم الفيلم.
ويعيدُنا هذا الفيلم الوثائقي الذي اخرج سنة 2019، إلى ما يقرب عام من المظاهرات من 

خالل أعين خمسة مصورين جزائريين.
بكوري  ديهية قاسي وسفيان  المصورين  وانطباعات  الصور  أبرز  الوثائقي  الفيلم  ويتناول 

وأحمد آيت إسعد ومحمد بوزيدي وميدو بابا علي.
الدولية مثل مهرجان لوميير دي  المهرجانات  العديد من  الوثائقي في  الفيلم  وشارك هذا 
الدولي  المهرجان  )تونس(،  القصير  للفيلم  دولية  وبانوراما  )فرنسا(  افريقيا(،  )أضواء  أفريك 

للسينما الرقمية )البنين(، أو األسبوع الدولي للفيلم األول )الكاميرون(.
ويهدف مهرجان بوذا السينمائي الدولي إلى ترقية السينما من جميع أنحاء العالم لتشجيع 

الحوار بين الثقافات والتبادالت بين محترفي الفن السابع.
ق.ث

للغة  العالمي  باليوم  باريس،  في  العربي  العالم  ومعهد  اليونسكو  منظمة  تحتفي 
الثقافي  التنوّع  أركان  18 من ديسمبر المقبل، باعتبار العربية أحد أهم  الـ  العربية في 
للبشرية، وهو اليوم الذي اتخذت فيه األمم المتحدة عام 1973 قرارها التاريخي، بأن تكون 

اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة الدولية، حسب الموقع الرسمي للمنظمة.
ويتمحور موضوع احتفالية هذا العام تحت عنوان »مجامع اللغة العربية: ضرورة أم 
تَرَف؟« حيث تُسّلط اليونسكو الضوء على دور مجامع اللغة العربية في صون لغة الضّاد 
اإلسالمي  العالم  منظمة  مع  بالتعاون  وذلك  العالم،  أرجاء  جميع  في  استخدامها  وتعزيز 

للتربية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو( وجامعة الملك عبد العزيز في السعودية.
وتُجري المنظمة الدولية تحضيرات تنسيقية مكثفة العتماد جدول أعمال االحتفالية، 
والصيغة المقترحة لمؤتمر اإليسيسكو الدولي، إضافة إلى األنشطة الموازية ضمن برامج 
االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، خاصة في ظّل التدابير االحترازية للوقاية من وباء 
كورونا، حيث تُنهي فرنسا إجراءات العزل العام الثاني ُقبيل موعد االحتفالية بثالثة أيام.
ويتمثل الغرض من هذا اليوم هو زيادة الوعي بين موظفي األمم المتحدة بتاريخ كل 
اختيار  الحرية على  اللغات  الست وثقافتها وتطورها. ولكل لغة من  الرسمية  اللغات  من 
األسلوب الذي تجده مناسبا في إعداد برنامج أنشطة لليوم الخاص بها، بما في ذلك دعوة 

شعراء وكتاب وأدباء معروفين، باإلضافة إلى تطوير مواد إعالمية متعلقة بالحدث.
ق.ث

14
أخبار الثقافة
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 حلمها  التحليق في سماء  األدبي العالمي
فريـال حّمـو.. قلـــم متميــز يبــدع

من ثنايا الواقع والخيـال 

خلضــــر بــن يــــــوســـف

بــوعديــلة بــوعديــلةد-وليــــد  د-وليــــد 
جامعةجامعة2020 أوت  أوت -1955-1955  

سكيكدة/ اجلزائرسكيكدة/ اجلزائر

يعد إضافة علمية هامة للمكتبة الجزائريةيعد إضافة علمية هامة للمكتبة الجزائرية
»النقـــد الثقـــافي عنــد عبد اهلل الغذائــي« »النقـــد الثقـــافي عنــد عبد اهلل الغذائــي« 

فــي رؤيــة البـــاحث طــارق بوحـــالــةفــي رؤيــة البـــاحث طــارق بوحـــالــة

الصادرة عن دار يوتوبيا للنشر الصادرة عن دار يوتوبيا للنشر 
روايــــة »عثــــرات الحيـــــاة«روايــــة »عثــــرات الحيـــــاة«

 جديـــــد نــــور الهــدى بن طيـــــبة  جديـــــد نــــور الهــدى بن طيـــــبة 

تحت عنوان »مجامع اللغة العربية.. ضرورة أم ترَف؟ تحت عنوان »مجامع اللغة العربية.. ضرورة أم ترَف؟ 
»الـيونســــكو« تحتفـــــي»الـيونســــكو« تحتفـــــي

 باليــــوم العالمـــي للغـــة الــضـــاد باليــــوم العالمـــي للغـــة الــضـــاد

لمخرجه الصحفي رضا مناصللمخرجه الصحفي رضا مناصل
الفيــــلم الوثــــائقــي »هــدف الحــراك« الفيــــلم الوثــــائقــي »هــدف الحــراك« 

يتــــّوج بجــــائزة فـــــي الهنــــد يتــــّوج بجــــائزة فـــــي الهنــــد 
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أقالم

أوالد الحـــــــرام
كان رئيس برملانهم ورؤساء حكوماتهم يغردون ملء حناجرهم »أن اهلل مّن 
خالل  يحدث  مثلما  وتكبر  وتهلل  وتزغرد  تصفق  والدهماء  ببوتفليقة«  علينا 
زياراته امليدانية إلى الواليات. حيث يغمى عليهم لدى مشاهدته أو يتظاهرون 
بذلك تزلفا له وتوددا يف التقرب من املقربني منه. واليوم بدون حياء وبدون 
اَنْة« الوجه هذه يا  خجل ينعتونه بـ :« اللي ما َيَتَسَماْش.« من أين لكم«َصحَّ

أوالد احلرام؟
أّما أنا فلم يحدث لي أن كتبت جملة مفيدة واحدة يف مدحه. كان بالنسبة 

إلي ال يساوي شيئا وهو يف عّز قواه.
التي  الذنوب  يغّفرون  ورفاقه  ورياض محرز  بلماضي جمال   )مزية عندنا 
ارتكبتها وميسحون آثار البؤس عّنا( وإاّل كيف لنا أن نصّلي وراء إمام لّواط جنس 

ونقيم األعراس مبناسبة خصّي الرجال؟
بالدنا الغالية لم تعد تقّيم بفلس يف سوق اخلردوات. كان الرعاع يعبثون 
الكبير،  إرضاع  ومنطق  يجوز،  وهذا ال  يجوز  »هذا  باسم:  أّمة  بكيان  ويلهون 

وهذا حالل وذك حرام«
ويقننون للسلوك الطالح )الصالح يف تقديرهم( باسم »قال اهلل قال الرسول، 
وانزلقنا وراء توصياتهم من عيار :« صوتك أمانة يف عنقك حتاسب عليه يوم 
القيامة ». وحدث أن شبه الفيس مرشحيه بالصحابة والدهماء تنشلي لشهوتها 
عون  أو  ميكانيكي  أي  يقدمها  الشرعية  بالرقية  إلغاثتهم  باإلغماء  ويتظاهرون 
بلدية ال يحفظ من القرآن السمح سوى البسملة وسورة الفاحتة وسورة الناس 

وال يعي معناها.
 واليوم وبعد العشرية السوداء الدموية وأكثر من 250000 قتيل وعشرون 
عاما من الدمار القاتل والدونية ويف القرن الواحد والعشرين يطلع علينا وزير 
الشؤون الدينية بالقول : إن عدم التصويت على الدستور يؤدي باملخالف إلى 

النار.
 وذاك الرجل » القانوني« جّدا الذي كّلف بإضفاء الصبغة القانونية على 
من  بدال  ضخم.  أجر  مقابل  الشرعية  بغشاء  ولفها  مراقبتها  عبر  االنتخابات 
لنتائج  تقدميه  لدى  عليها  يزيد  راح  له  املخصص  مترا   18 الـ  حيز  يحترم  أن 
بقوله »حمدًا هلل اآلن صار عندنا دستور حالل ورئيس حالل؟«  االنتخابات 
حتمس واندفع وتهور وسقط يف حضن الرداءة. فبدال من إلقاء كلمة محايدة 
يقدم فيها نتائج االنتخابات »َعَجبتْه« روحه والناس من حوله يطرقون السمع 
انه  نسى  ورئيس حالل.  دستور حالل  عندنا  اآلن صار  : حمدا هلل  خلطبته 
خدم مع أوالد احلرام ) حاشا الذي ال يستاهل ذلك( الذين حتكموا يف رقابنا 
وحكموه هو. نحن يف القرن الواحد والعشرون يا هذا٬ وأنت رجل قانون على ما 
يبدو. زالت الّلسان هذه أصبحت من ميزاتهم بامتياز جميعًا، هكذا قال طيفي 
لصاحبنا وهو يبادلني نظرات تعلوها سمات املكر واخلبث. أنا لم أقل شيئا. 
حال  كل  على  عني،  رغًما  )طيب(  دارنا  يف  »جانتي«  إنسان  أنني  اهلل  وحق 
فاألوالد صاروا يغلبوني )متمكنني مني( باحترام وأنا متفّوق علبهم بحّبي لهم. 
صديق كتب منشورا يقول فيه : ممنوع على الوزراء والوالة التكلم أمام كاميرات 
التلفزيون وهم يف حالة سكر. بزاف كثرتوا من العبث بلغة فولطير وبلغة الضاد 
را يتابعون برامح التلفزيون. يا أوالد احلرام. كذلك، استحوا قليال، هناك قصَّ

الكثير مّنا لم يأبه التخمني فيما أودى بهذه األمة إلى الهالك عبر حقب 
التاريخ وال مبيزات الدوالب الدموي للخالفات اإلسالمية عبر احلقب املتعاقبة 
العالي. ورغم هذا مازلنا نردد »ال يصلح حاضر هذه  الباب  إلى  منذ معاوية 

األمة إال مبا صُلح سلفها.«
للهجرة  التاسع  القرن  يف  الشافعي  اإلمام  فكر  على  يتكأ  الذي  العقل  إن 
وبعده احلنبلي ثم احلركة الوهابية التي عتت يف الدنيا فسادا بشهادة بن سلمان 
عندما صّرح لتلفزيون أمريكي هذا األسبوع أنهم )السعودية( استثمروا كثيرا 
يف الدين ويف نشر الفكر الوهابي. هذا الفكر سَبُب »البالوي« والغنب الذي 
يعيش  هذا  كّل  على  يتكأ  الذي  العقل  اإلسالمية.هذا  الشعوب  على  ُسِلَط 

وكان  لزمانهم  وابتكروا  زمانهم  يف  اجتهدوا  هؤالء  النوعية.  األزمات  أخطر 
فكرهم يعتمد آليات خاصة مبرحلتهم وعصرهم. هل يعقل أن نعتمد نحن يف 
يطمئن  الذي  العقل  والتدبير؟  التفكير  آليات  نفس  والعشرين  الواحد  القرن 
لفكر القرون املاضية وال يبتكر اآلليات احلديثة التي جتعله يبتكر ويواجه العالم 

مبنطق احلاضر ال ميكنه أن يتقدم ويخرج من غنب التخلف بفكر ابن تيمية.
يف 1991، يف عّز هيمنة هذا الفكر كانت غالبية األصوات لصالح الفيس 
وقبلها جل بلديات الوطن رفع عنها شعار :«من الشعب وإلى الشعب«وعوض 
بـ :« بلدية إسالمية« هذا االكتساح دفع بارتقاء غرور املتهورين املبجلني إلى 
أعلى. وعندما جاءت القيامة لنحاسب فيها عن أصواتنا انحاز جّلنا إلى صف 
من صنف  الرعاع  من  مجموعة  ذاك  وقت  يترأسها  كان  التي  الفعلية  السلطة 
التحكم  دام  ما  ملبسهم  منظر  سوى  يغيروا  لم  وجوههم.  على  سماتهم  آخر 
يف يوميات املجتمع باسم الدين يخدم مصاحلهم. انتعلوا احلذاء ولبسوا البزة 
فأضافوا  منهم  املدنيون  أما  نفسه.  الّلون  العنق ب  وربطة  والسليب  بالبنطلون 
الُزوْخ  دي  )الِشيُفوًنة  للمعطٍف  العلوي  اجليب  يف  يضعونه  حرير  من  منديال 
كما تسمى يف منطقة جيجل( بدال من العباءة وإخالء سبيل العضو التناسلي 

وإراحة الكوريتني من كّل ضغط. 
وحدث ألحدهم أن برر اختياره »لبوفرططو« بدال من ربطة العنق التقليدية 

بأن ذلك يسهل له الصالة فال يزعجه تدليها.
الزمرة  هذه  لكن  صمت.  يف  صامدين  املتاهات  هذه  ناس  يا  عشنا  لقد 
كانت تنتعل كذلك حذاء الكاوتش )كالكيت( والعباءة وتتجرد من السروال 

الداخلي كّلما أتى الليل وتختفي عن أنظار الدهماء.
وعندما جاء احلراك واقتلعنا الذي حتول إلى إطار من خشب يصّلي الناس 
يفعل  كان  مثلما  االنبطاح  جاذبية  وغزتنا  له،  تزلفنا  ذلك  بعد  وجهنا  له. 
بعض الرجال وبعض الُنُظم واحلكام املهيمنني يف السلطة أو من تغريه تسمية 
املعارضة. فرحنا نقدس احلراك، حراكنا ونسمو به إلى مرتبة املبارك ونسينا 
وما  فعلنا  يركبنا. عظمنا  ملن  دائمة  نحن هكذا يف حاجة  وإرادتنا.  فعلنا  أنه 
نبتغيه وقبل ما يكتمل االنتصار دفعنا مبن اعتبرناهم إفرازا حسنا لتعنتنا وقادة 
السهل  وراء  ينزلقون  وتراهم  التحسن.  دائر  إلى  نريده  مبا  للمضي  افتراضيني 
املهني والبسيط االنتهازي وانبهروا بالبهتان احملول توجيهه يف اجتاهات متعددة. 
وهرولوا أمام باب بيت الشيخ الشاب )شيخهم( يف محاوالت ملسايرة التوجه 
العام للعدد الكبير لإلسالماويني وتنظيماتهم داخل احلراك وعدنا من جديد 

لعاداتنا املكتسبة.
كما عانينا من حكاية » قال اهلل، قال الرسول« وإلى دائرة اجلهل املقدس 
وجل.  عّز  الرب  بإرادة  التستر  وراء  وتهتم  باإللوهية.  التشبث  يضمنه  الذي 
عّريتموه وجردمتوه من كّل مالبسه من كثرة تشبثكم بأثوابه وخيوطها املتدلية: 

ٌقالك الشدة يف ربي؟؟...
عندما  وكشعب  كأمة  االندثار  ودهاليز  التخّلف  منحدرات  من  ستنجون 
تكفون عن التملق للبهتان وتقديس احلالل واحلرام اخلرايف وتبتعدون عن الرقية 
وتكفون عن  الزوايا  مباني  وتقبيل حجارة وحيطان  واحُلروز  واحلجامة  الشرعية 
إرجاع كل موبقاتكم التي تقترفونها إلى القضاء والقدر، وتكفون عن التحجج 

بكالم املفتيني اجَلَهَلة.
أما أنا فأحمد اهلل على ما أتاني وال أحّمله أبدا جناياتي وموبقاتي، وعندا 
الّلجوء إلى مضجعي للنوم كل مساء أمتتع بحالوة النوم الشجي ألنني لم أترك 

يف ذهني ما يفسد علي نومي يا أوالد احلرام؟
أوصيكم  كما  الشعوذة.  ونبذ  واملعرفة،  بالعلم  خيرا  إذن،  أوصيكم، 
)بعضكم( باالبتعاد وعدم التملق لبريق الالئكية املزيفة التي أصبحت يف أيامنا 
هذه ديانة جديدة لبعض الدول واحلكومات واألفراد واألتباع عندنا فقط من 

أجل معاداة دواتنا وذاتنا... أقول قولي هذا واستغفر اهلل لي ولكم...

نحن شعب تعوّد 
على ارتكاب 

الموبقات وعلى 
جرم الرذيلة. الشتم 

والسبّ واالحتقار 
والحقرة ال يحرك 
فينا قصبا. نحن 

إعجاز منطق الوجود 
والكائنات. نعلوا 
ونكبر في خمولنا 

ويكبر خذولنا كالورم 
الخبيث في صمت 

قاتل. من أعلى 
بوتفليقة وزمرته 

ورفعه إلى مقام 
األنبياء ومقام حجة 

اهلل في خلقه سوى 
انبطاحنا ولهثنا وراء 
الربح العفن والنهب 

والدونية وانزالقنا 
في دهاليز الفساد؟

بقلم: صالح شكيرو
chekirou@yahoo.fr

متابعات عابرة                                                     

غدا ينجلي الليل ويرفع أوزاره عنا. غدا يندثر ظالم أيامنا ويزول الغبن عنا..
الوباء وحده هو في عجٍز من التمكن منا، وغدا نهزمه.
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سّجَل ُثالثيًة وقاَد »مانشستر سيتي« إلى َتحقيق َفوز َعريٍض

َمحــرز: َسنواصـل الّتقـُدَم وصناعـة الفرِص أهّم!

تبسة

سكـان حـي »الباتيجـاك« يحتجـون
نظم، صباح أمس، سكان حي »باتيجاك«، بعاصمة 
على  من خاللها  أقدموا  احتجاجية  وقفة  تبسة،  الوالية 
غلق الطريق املؤدية إلى مقر والية تبسة، وذلك احتجاجا 
يف  تسبب  والذي  باحلي  طبي  مجمع  إجناز  مشروع  على 
الكهربائي  التيار  انقطاع  غرار  على  املشاكل  من  العديد 

وتذبذب يف توزيع املياه.
فحسب ما صّرح به قاطنو كّل من حي 500 سكن 
و80 سكنا و28 سكنا يف طور اإلجناز، فإن أشغال مشروع 
حركة  عرقلة  يف  تسببت  طوابق(   7( طبي  مجمع  إجناز 

السير باعتبار وجود مدخل واحد لهذه األحياء، كما أدت هذه األشغال إلى انقطاع التيار الكهربائي وتسجيل 
تذبذب يف توزيع املياه بسبب األشغال ذاتها، يف ظل غياب تام لدور السلطات احمللية واملعنية بالرغم من تقدم 

السكان بالعديد من الشكاوى التي أملوا من خاللها يف إيجاد حلول ملختلف هذه االنشغاالت.
و أضاف هؤالء أن املساحة املخصصة لهذه املشروع طلبها السكان يف عديد املرات من أجل تخصيص 
مكان للعب لفائدة أطفالهم، لكن طلبهم هذا قوبل بالرفض ليخصص املكان إلجناز هذا املجمع الطبي، ليبقى 

األطفال - بهذا - يعانون بسبب انعدام مساحة لعب آمنة، حسبهم.
 وعليه، يناشد السكان السلطات املعنية التدخل عاجال من أجل إيجاد حلول ترفع عنهم غنب املشاكل 

املترتبة على إطالق هذا املشروع.
 ومن أجل الوقوف على هذا الوضع، حاولت »أخبار الوطن« مرارا االتصال برئيس بلدية تبسة ألخذ رده 

على هذه االنشغاالت، إال أن هاتفه كان مغلقا طيلة الوقت. 
فيروز رحال

حجـــــز 12864 
قارورة خمر بالوادي 
 حجز عناصر الشرطة بأمن دائرة جامعة، أمس األحد، يف 
عملية نوعية 12864 وحدة من املشروبات الكحولية، كانت مموهة 

بإحكام بألواح خشبية على منت شاحنة.
إلى  تعود  الوطن«  »أخبار  العملية بحسب مصادر  تفاصيل 
بشروع  تفيد  األمن  مصالح  إلى  وصلت  معلومات  استغالل 
من  ينحدران  العمر  من  واخلامس  الرابع  العقدين  يف  شخصني 
الكحولية  املشروبات  من  معتبرة  كمية  إدخال  مجاورة يف  والية 
إلى املدينة. وعليه، أعدت املصالح ذاتها خطة أمنية قصد رصد 
وتوقيف املشتبه فيهما. العملية كللت بتوقيف الشاحنة مبدخل 
يقارب  ما  حجز  مت  التفتيش  لعملية  إخضاعها  وبعد  املدينة، 
األنواع  مختلف  من  الكحولية  املشروبات  من  وحدة   12864
عملية  يف  املستعملة  الشاحنة  حجز  إلى  باإلضافة  واألحجام، 

نقل املشروبات الكحولية.
رشيد شويخ 

ـُل  الَجزائــُر تسجِّ
1009 إصابععاٍت 
بـ »كوفيد 19« 
و17 وفــــاًة

سجلت 1009 إصابات 
جديدة بفيروس 

كورونا و17 وفاة خالل 
الـ24 ساعة األخيرة 
يف اجلزائر، حسب ما 

كشف عنه، أمس األحد، 
الناطق الرسمي باسم 
جلنة رصد ومتابعة 

تفشي فيروس كورونا، 
الدكتور جمال فورار.

رياض  اجلزائري  الدولي  عّبر   
فريقه  بقيادته  سروره  عن  محرز 
فوز  حتقيق  إلى  سيتي«  »مانشستر 
أمس،  أول   ،)5-0( بيرنلي  على 
الدوري  من  العاشرة  اجلولة  ضمن 

اإلجنليزي املمتاز.
خالل  ثالثية  محرز   وسجل 
الفرص  من  العديد  وصنع  اللقاء، 
فريقه  ليقود  للتسجيل،  السانحة 
من  سلسلة  بعد  كاسح،  فوز  إلى 
يف  الضعيفة  الهجومية  العروض 

املباريات القليلة املاضية.
 وقال محرز يف تصريحات أدلى 
)بي.  البريطانية  اإلذاعة  لهيئة  بها 
اللقاء  انتهاء  عقب  سي(،  بي. 
الكثير  بتسجيل  سعداء  »نحن 
من  العديد  وخلق  األهداف  من 

نقاط   3 على  سنحصل  الفرص، 
النجم  وأضاف  التقدم«،  ونواصل 
الساحر »عندما تلعب بشكل جيد 
وال تسجل أهدافا يف املباريات تشعر 
أن  يجب  لكن  قليال،  باإلحباط 
نواصل العمل، استمرينا يف العمل 
اجلاد خالل التمارين واملباريات من 

أجل استعادة الثقة«.
تسجيله  بعد  شعوره  وعن 
»أمر  اجلزائري  النجم  قال  ثالثية، 
جيد دائما أن تسجل أهدافا، لهذا 
أنا سعيد جدا، لكن األكثر أهمية 
الفرص«. وعن  وصناعة  الفوز  هو 
قال  اللقاء،  يف  املفضل  هدفه 
ألنني  األخير،  الهدف  »رمبا  محرز 
األهداف  من  الكثير  أسجل  ال 

برأسي«. 

عن منشورات »البرزخ«

»تلمسـان أو أماكن الكتابة« نسخـة 
جديــدة من عمــل »محمد ديب«

محمد  عمل  من  جديدة  نسخة  يف  »البرزخ«  منشورات  عن  الكتابة«  أماكن  أو  »تلمسان  كتاب  صدر 
ديب الصادر عام 1993، حيث مت إثراؤه بصور فوتوغرافية حصرية التقطها املؤلف عام 1946 ونشرت يف طبعة 

مشتركة مع املنشورات الفرنسية.
ويتمثل هذا الكتاب األنيق املتوفر يف املكتبات يف مجموعة من الصور التي طرحها  محمد ديب يف جزء 

كبير من أعماله األدبية، باإلضافة إلى استرجاع يوميات جزائرية بنظرة جزائري.
وأثناء عرض هذا العمل، قام مسؤولو منشورات البرزخ بتفصيل الظروف اخلاصة احملددة إلنتاج هذا العمل 
املطبوع يف إيطاليا، والذي تطلب مساعدة العديد من األسالك املهنية مثل رسومات الكمبيوتر ومعاجلة الصور 

باإلضافة إلى صعوبة نقل األعمال إلى اجلزائر خالل فترة الوباء.
وإعادة  املطبوعات  من  استثنائي  ببرنامج  العشرين  بعيدها  البرزخ  منشورات  حتتفل  أن  املقرر  من  وكان 

اإلصدارات.
ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا املستجد التي أصابت قطاع الكتاب بالشلل، أُجبر الناشر على تأجيل 

برنامجه إلى عام 2021 مع »محاولة مقاومة الوضع اخلاص« الذي يواجه قطاع الكتاب.
صارة. ب

  ليس جديدا على الدوائر 
الغربية االستعمارية 
ومؤسساتها محاوالت 

شيطنة الدول التي تسعى 
إلى اإلبقاء على حد أدني 
من حرية القرار السياسي 

فيها، وعدم االجنراف 
وراء موجات التطبيع 
مع القوى الصهيونية 

واالستعمارية اجلديدة؛ 
فقد دأب البرملان األوروبي 
ومنظمات حقوق اإلنسان 
االنتقائية على خياطة 

التقارير على املقاس؛ 
ووفقا لنظرة لم تتخلص 

أبدا من رواسب االستعمار 
والفكر الكولونيالي الذي 

جعل من العالم خارج 
أوروبا عاملا متوحشا وغير 
مروض؛ يحتاج إلى الرجل 
األبيض ليعلمه أبجديات 
احلياة والعيش املشترك 

والقيم وأخالق االختالف 
واحلقوق. وكانت اجلزائر 

واحدة من البلدان العصية 
على الترويض وهي التي 

ثبتت على مواقفها؛ رافضة 
كل أشكال االستعمار غير 

مهادنة لها وخاصة ما تعلق 
بالقضية الفلسطينية 

والتعامل مع الكيان 
الصهيوني وقضية الصحراء 
الغربية التي تعتبرها لوائح 

وقرارات األمم املتحدة 
قضية تصفية استعمار. 

  وألن مواقف اجلزائر 
كانت شامخة وثابتة 

يف زمن الهرولة العربية 
واإلسالمية، هاهي تتعرض 
للطعنات من اجلار القريب 

قبل البعيد ومن قوى 
االستعمار التي ما تزال لم 
تستوعب بعد أن اجلزائر 
عادت إلى أهلها، وكان مهر 
حريتها األغلى يف تاريخ 
البشرية - املعروف على 

األقل. وما حكاية التركيز 
يف تقارير حقوق اإلنسان 

على حرية العبادة إال دليال 
على أن تلك اجلهات مفلسة 

وغير قادرة على االبتعاد 
عن فكرها الصليبي. 

 ال ميكن للجزائر إال أن 
تكون شامخة بشعبها الذي 

يرتبط ارتباطا وثيقا 
باحلرية، وجيشها الذي ولد 

من صلب هذا الشعب وال 
يزال كذلك؛ وأن محاوالت 

حتييدها وإنهاكها عبر 
خلق بؤر توتر متتابعة يف 

محيطها اجلغرايف ستسقط 
يف املاء؛ وستبقى آخر قالع 
املقاومة من أجل عالم يسع 

اجلميع ولكن ليس على 
حساب الشعوب املقهورة؛ 
فلتذهب تقاريركم إلى 

اجلحيم، إذن؟

بلسان عبد العزيز تويقر

التَّكاُلب..!

طــوَن فـي َسرقــة 70  الُمتورِّ
َمليـون َسنتيـم فــي قبضة األمن 

العاصمة،  يف  براقي  أمن  مصالح  متكنت 
على  القبض  إلقاء  من  األحد،  أمس  عصر 
سنتيم  مليون   70 سرقة  حادثة  يف  املتورطني 
أمس،   صباح  القبة،  بلدية  وسجّلت  بالقبة. 
حادثة سرقة طالت أحد املواطنني، ينحدر من 
والية البويرة، حيث سرق  منه مبلغ ُقّدر بـ 70 

مليون سنتيم.
مواقع  على  السرقة  حادثة  خبر  وانتشر 
النار يف  انتشار  االجتماعي  التواصل  ومنصات 
الهشيم، حيُث ظهر الضحية وهو يقوم بتصوير 

املتورطني يف القضية. 
على  انتشر  الذي  الفيديو  وحسب 
االستيالء  عملية  فبعد  واسع،  نطاق 
على املبلغ املذكور، الذ اجُلناة الذين كانوا 
نوع  من  اللون،  بيضاء  سيارة  منت  على 

»بيكانتو«، بالفرار نحو وجهة مجهولة. 
وقال الضحية إّنه وقع ضحية عملية نصب 
واحتيال من طرف املعنيني، بعد أن استدرجوه 
من مقر إقامته بالبويرة إلى العاصمة، من خالل 

إعالن يف الفايس بوك يخص شراء سيارة. 
إلى  وصوله  لدى  أّنه  املتحدث  وأضاف 
باجلناة  اتصل  حتديدا،   القبة  وإلى  العاصمة 
نصبه  كمني  يف  وقع  أّنه  ليتفاجأ  مباشرة، 

شخصان ادعيا أّنهما بصدد بيع سيارة.
الفيديو ضجة كبيرة، حيُث  أثار  أن  وبعد 
جنحت  اجلزائريني،  لدى  املُشاهدات  تصدر 
باملتورطني،  اإلطاحة  يف  ببراقي  األمن  مصالح 
باسم  واملسجلة  املُستعملة  السيارة  واسترجاع 

سيدة. 
عبد اجلالل نويس

هشام.م



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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